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Benvinguts a una nova edició del Mercat Audiovisual de Catalunya. El 
MAC arriba a la majoria d’edat, fa 18 anys de l’únic certamen dedicat 
a la comunicació de proximitat que existeix al país. Un esdeveniment 
que va néixer, l’any 1999 en el marc de la Fira de l’Ascensió, com un 
espai d’intercanvi de programes i de productes entre les diferents 
televisions locals de Catalunya. Edició rere edició el MAC s’ha consoli-
dat i ha acompanyat el sector audiovisual en els constants canvis que 
s’han produït: el pas d’analògic a digital, els nous continguts i les re-
novacions d’escenaris. Hem compartit els dubtes i les incerteses, però 
també els reptes i les oportunitats que en el mercat s’han anat forjant.

El MAC és la trobada de referència de la comunicació local a Cata-
lunya, on es cuinen noves propostes apostant per una fira tecnolò-
gica que presenta les darreres novetats del moment. Cada edició 
incorpora un programa de ponències que tracta i treballa la realitat 
del professional i el panorama actual. En els darrers anys el certa-
men lliura els premis Audiovisual MAC per incentivar la producció, la 
qualitat i la innovació en el sector audiovisual.

Repassant els 18 anys d’història del Mercat Audiovisual de Catalun-
ya constatem les aliances entre administracions, les sinèrgies amb 
d’altres sectors emergents i la capacitat de generar negoci en el sec-
tor tecnològic que han acabat fomentant la producció i l’intercanvi 
de continguts; l’essència del mercat.

El MAC 2017 creix en superfície, empreses i participants. Indicadors 
que fan confiar en la reactivació econòmica. La tecnologia és l’àmbit 
preeminent d’enguany amb la realitat virtual immersiva, la producció 
en 360º, els videojocs… I una novetat més, el Mercat de l’Audiovisual 
de Catalunya compartirà infraestructura i propostes amb un esdeve-
niment local, el Digital Granollers, adreçat a l’àmbit educatiu.

Us esperem a Roca Umbert Fàbrica de les Arts, la seu del Mercat 
Audiovisual de Catalunya.

Benvinguts i ben trobats a Granollers!

LA PROXIMITAT,
UN ELEMENT ESSENCIAL
PER CONSTRUIR COMUNICACIÓ

JOSEP MAYORAL I ANTIGAS
Alcalde de Granollers
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Em plau saludar una nova edició del Mercat Audiovisual de Cata-
lunya (MAC). La 18a edició, que, tot i no ser una data rodona, sí que 
ens remet a la xifra de la majoria d’edat, a la qual aquest mercat 
arriba amb il·lusió, novetats i, sobretot, espavilant-se. D’aquí ve que, 
gairebé cada any, es presenten novetats i enguany destaca la unió 
estratègica amb la Plataforma Digital Granollers.

En esdeveniments d’aquest tipus es posa encara més de manifest 
la importància de la creació de riquesa, de l’incentiu econòmic per 
atreure talent, un talent que s’aplegarà aquests dies a Roca Umbert 
fent bo el lema De fàbrica tèxtil a fàbrica de les arts.

Es tracta d’unes arts en què les regles del joc s’estan subvertint 
constantment i sobre la marxa. Les xarxes socials i les diverses pla-
taformes per compartir continguts que hi ha a Internet han fet can-
viar la mateixa noció de “comunitat”, estenent-la virtualment per tot 
el món, on tots som emissors i receptors, on no hi ha distàncies, però 
calen sinergies.

| aquí entra en joc el paper dinamitzador o tractor del suport públic 
i, és clar, d’iniciatives com el MAC, en l’intercanvi de coneixements i 
serveis o en la cerca de l’excel·lència en projectes transmèdia.

Us desitjo que assoliu els objectius plantejats i us encoratjo a enca-
rar el futur amb determinació i confiança.

CARLES PUIGDEMONT I CASAMAJÓ
Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya 
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Les tecnologies de la informació i la comunicació, que han deixat 
de ser noves per convertir-se en ben quotidianes, tenen la qualitat 
d’actualitzar-se i renovar-se permanentment. N’hi ha prou amb repassar 
l’evolució de les disset edicions anteriors del Mercat Audiovisual de Ca-
talunya per comprovar com ha canviat la tecnologia audiovisual en un 
lapse de temps relativament escàs. El valor, i la continuïtat, del MAC rau 
precisament en la capacitat per adaptar-se i sintonitzar amb els avanços 
tecnològics aplicats al sector audiovisual.

El MAC és un aparador anual de la vitalitat d’aquest sector als pobles i 
les ciutats de Catalunya, un nou exemple que, en un món global, les veus 
locals són cada cop més poderoses. Però, a més, vull subratllar un ele-
ment que no sempre es té en compte: en el camp tecnològic, o hi som 
tots o no ens serveix del tot. El risc de l’escletxa digital i l’accessibilitat a 
les grans novetats tecnològiques i als projectes de comunicació audio-
visual són veritables pedres de toc: ningú no pot quedar al marge del 
progrés, i els responsables polítics tenim l’obligació de posar les mesu-
res i de desplegar iniciatives que favoreixin la democratització d’aquests 
nous sabers i recursos.

La Diputació de Barcelona està compromesa amb aquesta universalit-
zació tecnològica, i dóna suport al governs locals i a les iniciatives més 
avançades que ajudin a fer-la possible. I, sens dubte, el MAC té present 
aquesta perspectiva integradora i formativa, atenta a la diversitat de les 
persones i dels territoris. Per això, estic segura que aquesta divuitena 
edició significarà un nou pas endavant en la brillant trajectòria del MAC 
i en la consolidació del lideratge digital de Granollers.

MERCÈ CONESA I PAGÈS
Presidenta de la Diputació de Barcelona 
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Com cada juny, ja és aquí, un any més, el MAC. Un Mercat que arriba en-
guany a la seva majoria d’edat, a la seva 18a edició. I ho fa consolidant-se 
com una de les grans cites anuals del sector audiovisual català.

Una trobada que aplega activitats de tot tipus i que de ben segur servirà 
per reflexionar, debatre i, també, per apuntar algunes solucions sobre els 
principals reptes que té plantejat avui el sector.

Uns reptes que diagnosticava amb precisió el Llibre blanc de l’audiovisual 
de Catalunya, elaborat des del CAC per encàrrec del Parlament, que as-
senyalava que, com a conseqüència de la digitalització, s’ha produït una 
multiplicació molt important de l’oferta audiovisual. I no només en l’àmbit 
de la TDT, sinó també pel que fa a la televisió de pagament, la televisió 
per internet, les plataformes d’intercanvi de vídeos o les xarxes socials.

Davant tota aquesta oferta, amb continguts de caràcter global, l’element 
clau és l’especialització de continguts basats en la proximitat, un aspec-
te en el qual els nostres mitjans locals tenen talent i una llarga trajectòria.

Per això, per enfortir encara més aquest sector de proximitat i consolidar, 
alhora, un teixit industrial en l’àmbit de la comunicació arreu del país, el 
Llibre blanc proposa redactar un nou mapa de demarcacions que respec-
ti la singularitat de cada territori, així com impulsar el servei XAL adreçat a 
les televisions locals i fomentar iniciatives en streaming i a la carta.

Així mateix, es pretén promoure l’emprenedoria i la producció de contin-
guts atractius, originals i innovadors. Continguts capaços d’atraure, des de 
la proximitat, unes audiències que cada vegada estan més fragmentades. 

I estic convençut que aquesta nova edició del MAC serà una gran opor-
tunitat per conèixer totes aquestes iniciatives i per debatre conjunta-
ment la manera de contribuir al desenvolupament sostenible del sector 
audiovisual.

Bon Mercat, doncs!

EL FACTOR CLAU
DELS CONTINGUTS DE PROXIMITAT

ROGER LOPPACHER I CREHUET
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
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Un any més, el Mercat Audiovisual de Catalunya (MAC) torna pun-
tual per fer la trobada del sector audiovisual de proximitat. Divuit 
anys seguits de certamen a Granollers. No ha estat fàcil d’arribar 
fins aquí. Però hem sabut, si us plau per força, adaptar-nos a la re-
alitat econòmica i política que vivíem. L’adaptabilitat en un siste-
ma canviant és un dels actius del MAC, compartit pels seus socis: 
l’Ajuntament de Granollers, la Diputació de Barcelona i la Generalitat 
de Catalunya. Des de l’organització, ara a través de l’empresa Roca 
Umbert Fàbrica de les Arts, SL, agraïm el seu suport incondicional 
durant aquests anys, en especial durant el període de més comple-
xitat econòmica.

Aquesta edició 2017 recupera els dos dies de durada del certamen, 
augmenta superfície fins a arribar als 2.156 m2 i, amb l’objectiu de 
buscar l’eficiència, suma aliances amb la plataforma Digital Grano-
llers: compartim infraestructures i racionalitzem els costos.

Des de la direcció del MAC ponderem la importància estratègica 
del sector de proximitat de Catalunya, arrelat territorialment i peça 
bàsica del sistema de comunicació del país. No voldria deixar passar 
l’oportunitat, ara que es treballa pel Pacte Nacional de l’Audiovisual, 
per tornar a insistir que aquest document de síntesi ha de tenir en 
compte el paper (rellevant, històric i vertebrador) dels mitjans de 
comunicació locals, les petites empreses i professionals del terri-
tori, els centres de producció audiovisual i d’emprenedoria de les 
indústries creatives de tot el país… En aquest escenari futur, carregat 
d’incerteses però també d’oportunitats, el MAC pot ser un element 
útil, transversal i de cohesió al servei del sector audiovisual de proxi-
mitat a Catalunya.

L’AUDIOVISUAL DE PROXIMITAT,
UN SECTOR ESTRATÈGIC DE PAíS

JOSEP MARIA CODINA
Director del MAC
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Des de l’inici de la XI Legislatura i la posterior presentació del Pla 
del Govern, fa poc més d’un any, la Secretaria de Comunicació del 
Govern i Mitjans de Comunicació i la Direcció General de Mitjans 
de Comunicació han treballat en tres grans eixos per avançar en la 
consecució d’un espai comunicacional integral, propi i adequat a la 
importància de l’audiovisual com a eina de cohesió social i cultural, 
normalització lingüística, progrés econòmic i innovació tecnològica.

D’una banda, revisant i actualitzant les polítiques de foment als mi-
tjans de comunicació, i, molt concretament, les bases que regeixen 
les subvencions a ràdios, televisions i premsa, impulsant la profes-
sionalització dels mitjans, especialment els digitals, primant la quali-
tat dels continguts i valoritzant la comunicació local.

D’altra banda, proposant a tots els agents del sector, en el sentit 
més ampli de la paraula, un Pacte Nacional de l’Audiovisual, iniciativa 
transversal coordinada des del Departament de la Presidència, que 
té per objectiu generar els consensos necessaris per al desenvolupa-
ment, creixement i consolidació de la creació i la indústria del país.

Finalment, dedicant recursos tècnics i humans a les tasques 
d’inspecció i control per a l’eradicació de les emissions sense títol 
habilitant, però, alhora, ultimant el Decret que regularà l’activitat de 
les ràdios i televisions del tercer sector per incorporar-les a la nor-
malitat del nostre espai de comunicació.

Les noves bases reguladores de les subvencions ja són, en el mo-
ment de celebrar-se el MAC 2017, una realitat; les bases per al Pac-
te Nacional de l’Audiovisual seran presentades abans de l’estiu, i el 
Decret que regularà l’activitat de les emissores del tercer sector es 
troba ja en la fase final de la seva tramitació administrativa. En un 
any i escaig, doncs, els mandats del Pla de Govern de la XI Legis-
latura pel que fa l’àmbit audiovisual i comunicacional, estan ben a 
prop d’assolir-se.

ESPAI CATALÀ DE COMUNICACIÓ.
NOUS HÀBITS, NOUS CONSUMS,
NOVES POLÍTIQUES
JORDI DEL RÍO
DIRECTOR GENERAL DE MITJANS DE COMUNICACIÓ
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

OPINIÓ
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09.30 - 10.00
SESSIÓ INAUGURAL

10.00 - 11.00
L’ESTAT DE LA RÀDIO A CATALUNYA
El darrer informe realitzat per l’Observatori de la Ràdio a Catalunya 
de la UAB avalua la trajectòria del sector de la radiodifusió al llarg 
de cinc temporades. Justament el període en el qual la indústria 
radiofònica es va veure greument afectada per la crisi econòmica.

Aquesta sessió proposa una actualització de les dades d’aquest tre-
ball, l’únic estudi regular i exhaustiu sobre aquest sector, no només 
a Catalunya sinó a tot l’Estat.

Taula rodona amb la participació de Saül Gordillo (director de Cata-
lunya Ràdio), Xantal Llavina (periodista) i Josep Maria Martí (direc-
tor de l’Observatori de la Ràdio a Catalunya - GRISS-UAB)

Moderador: Jordi del Río (director general de Mitjans de Comunica-
ció de la Generalitat de Catalunya)

A l’entrada de la sala hi ha habilitat un punt de distribució on tots 
els assistents que ho desitgin poden recollir un exemplar gratuït de 
l’Informe sobre la ràdio a Catalunya 2012-2014.

Sessió organitzada en col·laboració amb la Direcció General de Mitjans 
de Comunicació de la Generalitat de Catalunya.

PROGRAMACIÓ NAU B1
DIMECRES 14 DE JUNY
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11.30 - 12.30
LLIBRE BLANC DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA.
FOCUS ESPECIAL EN LA COMUNICACIÓ LOCAL
Al gener d’aquest any es presentava al Parlament el Llibre blanc de 
l’audiovisual de Catalunya, elaborat pel CAC per encàrrec de la cam-
bra i amb la col·laboració del Govern i el sector. 

En aquesta sessió els representants d’aquest ens regulador tancaran 
el focus sobre l’àmbit específic de la comunicació de proximitat, per 
tal de fer una radiografia dels reptes que afronta i proposar un pla 
estratègic que afavoreixi el desenvolupament sostenible durant els 
propers anys.

Ponents: Salvador Alsius (vicepresident del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya), Roger Loppacher (president del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya) i Emili Prado (catedràtic de Comunicació Audiovisual 
i Publicitat de la UAB i coordinador de l’estudi del CAC sobre comu-
nicació local)

Sessió organitzada en col·laboració amb el Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya.

12.30 - 13.30
NORMATIVA APLICABLE
ALS NOUS FORMATS DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL
Aquesta sessió abordarà els aspectes normatius en àmbits com els 
de les televisions per IP, el vídeo sota demanda o les plataformes 
digitals.

Ponents: Marta Insúa (responsable del Servei d’Assessoria Jurídica 
de la Xarxa de Comunicació Local) i Carme Pascual (advocada es-
pecialitzada en mèdia)

Sessió organitzada en col·laboració amb la XAL.

13.30 - 14.30
ELS INFLUENCIADORS I LA CONSTRUCCIÓ
DE LA MARCA A INTERNET
Els mitjans socials han connectat les audiències de televisió, els 
compradors d’una marca, els seguidors d’un equip i les han con-
vertit en xarxes que parlen, debaten, creen i consumeixen en base a 
la influència de la seva xarxa de contactes immediata. A Facebook 
llegim notícies que influeixen en el nostre vot, retuitem la gent que 
pensa igual que nosaltres i el nostre catàleg de viatges són les fotos 
dels nostres contactes d’Instagram. 

PROGRAMACIÓ DIMECRES 14 DE JUNY
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Els mitjans socials han creat el seu propi ecosistema amb persones 
que coneixen bé el món i ens el saben explicar –els influenciadors– i 
algoritmes que ens coneixen bé a nosaltres i saben què volem sentir. 
Parlarem de tot això amb influenciadors i marques, des del vessant 
creatiu, comercial i algorítmic.

Taula rodona

Moderador: Josep Maria Ganyet (enginyer informàtic i expert en In-
ternet)

16.00 - 16.30
NOVES TENDÈNCIES TELEVISIVES
Una mirada al futur dels continguts audiovisuals en termes de nous 
formats, tecnologies emergents, models de distribució i dinàmiques 
de consum. 

Ponents: Àlex Solà i Cristina Vicente (membres del departament de 
Desenvolupament de Formats Televisius del Grup Lavinia)

Sessió organitzada en col·laboració amb el Grup Lavinia.

16.30 - 17.00
VÍDEO INTERACTIU: LA REVOLUCIÓ DEL SECTOR AUDIOVISUAL
Un format innovador, amb infinites possibilitats a nivell creatiu, 
abordat a través d’exemples diversos i casos d’èxit. Descobreix com 
desenvolupar la teva línia de negoci basada en el vídeo interactiu, 
l’oportunitat de diferenciar-te i oferir al client un valor afegit.

Ponents: Rafa Navarro (cofundador de PlayFilm) i Raquel Valero 
(CEO i cofundadora de PlayFilm)

17.00 - 18.00
DRETS D’IMATGE I DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Els esdeveniments esportius, lúdics o culturals que són objecte de 
retransmissions televisives tenen drets de propietat intel·lectual? 
Qui té aquests drets? Quines autoritzacions i cessions de drets són 
necessàries?

Ponent: Marta Insúa (responsable del Servei d’Assessoria Jurídica 
de la Xarxa de Comunicació Local)

Sessió organitzada en col·laboració amb la XAL.

PROGRAMACIÓ DIMECRES 14 DE JUNY



20

MERCAT AUDIOVISUAL DE CATALUNYA | NAU BI

18.00 - 19.00
COM VINCULAR UNA ESTRATÈGIA DE BLOGS
AMB LES TEVES XARXES SOCIALS
En aquesta sessió aprendrem a vincular el nostre blog Wordpress 
amb les xarxes socials que més ens convenen i podrem determinar 
estratègies i accions que ens ajudaran a aconseguir objectius mone-
taris amb el nostre blog: identificant a l’audiència correcta del nostre 
blog, establint quins són els objectius que ens hem de fixar abans de 
dur a terme qualsevol acció i vinculant els aspectes estratègics que 
generen negoci a Wordpress. 

Ponent: Pedro Rojas (consultor en estratègies de social media mar-
keting i especialista en emprenedoria digital)

Sessió organitzada per Meetup WordPress Granollers (@wpgrano-
llers) i Granollers Mercat.

19.00 - 20.00
COM ENS MOUREM EN EL FUTUR
En aquesta sessió reflexionarem a l’entorn dels interrogants que ge-
neren els diferents reptes i oportunitats que tenim sobre la taula a 
l’entorn de la mobilitat. Com evolucionarà el cotxe? Serà realment 
autònom? I elèctric? Tindrem vehicles en propietat o serà un servei 
més a disposició de tothom? Com ens mourem per les ciutats? Estan 
les ciutats preparades per afrontar els nous models de mobilitat? 

Taula rodona amb la participació de Vicenç Aguilera (president del 
Circuit de Barcelona-Catalunya), Àngel López (director executiu de 
la Plataforma LIVE), Rosa Paradell (Innovation Business Unit Mana-
ger de Smart Cities&IoT de la Fundació i2CAT), Lluís Sabaté (Tech-
nical artist a SEAT) i Arnau Vilardell (soci de consum de la coopera-
tiva Som Mobilitat)

Moderador: Santi Martínez (director executiu d’Estabanell Energia)

PROGRAMACIÓ DIMECRES 14 DE JUNY

Sessió organitzada per Digital Granollers
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PROGRAMACIÓ NAU B1
DIJOUS 15 DE JUNY

ELS INFANTS I ADOLESCENTS PODEN APORTAR
MILLORES A LA MOBILITAT MITJANÇANT LA TECNOLOGIA?
Els centres educatius estan apostant fort per treballar amb tecno-
logia a l’aula. Des de Digital Granollers, aprofitant l’aprovació del Pla 
de Mobilitat, se’ls vol donar una empenta, llançant un repte sobre 
mobilitat.

09.30 - 10.30
PRESENTACIÓ DEL PLA DE MOBILITAT DE GRANOLLERS
I REPTE A L’ALUMNAT DE PRIMÀRIA

A càrrec del Servei de Mobilitat de l’Ajuntament de Granollers.

10.30 - 11.30
TALLERS I ACTIVITATS ADREÇADES A INFANTS

12.00 – 13.00
PRESENTACIÓ DEL PLA DE MOBILITAT DE GRANOLLERS
I REPTE A L’ALUMNAT DE SECUNDÀRIA

A càrrec del Servei de Mobilitat de l’Ajuntament de Granollers.

13.00 – 14.00
TALLERS I ACTIVITATS ADREÇADES A ADOLESCENTS

Sessió organitzada per Digital Granollers
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Els Informes de la Ràdio a Catalunya que elabora l’Observatori per-
meten seguir l’evolució d’aquesta indústria cultural. En el darrer pe-
ríode estudiat que arriba fins al 2014, les dades obtingudes semblen 
mostrar que s’ha arribat al final d’un període que ha estat clau en la 
història recent d’aquest mitjà de comunicació i que l’ha configurat 
d’una manera força diferent.

A manera de resum i per començar, cal dir que la ràdio de proximitat 
ha perdut presència productiva en l’ecosistema comunicatiu català 
El model radiofònic és cada cop menys local i segueix patint, en 
augment, una patologia que anomenem efecte repetidor; és a dir, a 
cada freqüència de l’espai radioelèctric no hi correspon una ràdio en 
el territori que tingui programació pròpia.

Com a segon apunt, cal dir que la crisi ha intensificat el conservado-
risme en les estratègies programàtiques i ha potenciat la redifusió 
de continguts; o dit d’altra manera, les apostes sempre són sobre 
segur i hi ha poc espai per a la innovació. Pel que fa a l’estructura 
de la programació, les emissores i cadenes generalistes, a banda 
d’aprimar de manera continuada els seus costos de producció, han 
seguit centrant la seva oferta en l’Infoentreteniment i l’esport.

Una dada positiva: després d’un quinquenni horribilis en termes 
econòmics, arriben els primers indicis de recuperació. Els comptes 
d’explotació dels operadors radiofònics comencen a millorar, sobre-
tot gràcies a la recuperació de la inversió publicitària.

La ràdio segueix essent un mitjà molt acceptat per la població cata-
lana. Els percentatge dels qui diuen escoltar-la és superior a la mitja-
na espanyola, tot i això es segueix produint un preocupant descens 
preocupant de l’audiència juvenil. Un repte que té per al seu futur.

Per acabar, l’entrada en el nou context digital planteja problemes 
que estan sense resoldre: les noves plataformes de distribució ge-
neren més incerteses que seguretat.

LA RÀDIO A CATALUNYA.
NOTES SOBRE EL MOMENT ACTUAL
JOSEP MARIA MARTÍ
DIRECTOR DE L’OBSERVATORI DE LA RÀDIO
A CATALUNYA (GRISS-UAB)

OPINIÓ
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PONENTS

VICENÇ
AGUILERA
PRESIDENT DEL
CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA

SALVADOR
ALSIUS
VICEPRESIDENT DEL
CONSELL DE L’AUDIOVISUAL
DE CATALUNYA

Enginyer Industrial de formació. Va ser desenvolupador a Motor Ibé-
rica abans de dedicar bona part de la seva activitat a SEAT, on va 
ser successivament responsable del Servei de Cotxes Esportius, 
responsable d’Homologacions i Tècnica de Producte, subdirector 
d’Experimentació i Prototips, director de Desenvolupament de Vehi-
cles i director d’I+D, vicepresident i, finalment, president de Seat Sport.

En deixar la companyia, va ser director regional de Siemens i director 
general d’I+D i membre del Comitè Executiu de Ficosa Internacional. 
Actualment, és president del Clúster de la Indústria d’Automoció de 
Catalunya i president de l’empresa Comforsa.

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Ciències de la Informació i 
doctor en Periodisme. Va treballar a Diario de Barcelona, sotsdi-
rector del setmanari El Món, director i presentador de programes 
a TVE, TV3 i a Catalunya Ràdio. Guardonat amb el premi Ciutat de 
Barcelona de la Televisió. Ha estat professor de la UAB i de la UPF 
i investigador principal de diversos projectes locals i internacionals. 
Té el premi a la investigació de la comunicació de la Generalitat de 
Catalunya.

Va ser degà del Col·legi de Periodistes i membre del Consell de la 
Informació de Catalunya. En l’àmbit de responsabilitat del CAC, és el 
coordinador de la Comissió de Recerca.
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SAÜL
GORDILLO

DIRECTOR DE
CATALUNYA RÀDIO

MARTA
INSÚA

RESPONSABLE DEL
SERVEI D’ASSESSORIA JURÍDICA

DE LA XARXA DE COMUNICACIÓ LOCAL

Director de Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, Catalunya Músi-
ca i iCat.cat i director dels Mitjans Digitals de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals.

Va ser director de l’Agència Catalana de Notícies, cap de continguts 
digitals d’El Periódico de Catalunya, membre del jurat del Premi Òm-
nium de Comunicació i de la Comissió Consultiva de la Fundació Fac-
tor Humà i professor-consultor de la Universitat Oberta de Catalunya.

Manté el blog Sense fulls i és un dels impulsors del portal de blogs 
polítics en català Poliblocs. És autor, entre d’altres, dels llibres Revol-
tats, Sobirania.cat, Superperiodistes en l’era de la sobreinformació i 
Nació.cat, sobre l’obtenció del domini.cat per a la llengua i la cultura 
catalana a Internet.

Llicenciada en Dret per la UB i advocada especialitzada en dret au-
diovisual i mitjans de comunicació. És vocal de la secció de Dret de 
les Noves Tecnologies del Col.legi de l’Advocacia de Barcelona.

Amb anterioritat havia exercit com a advocada dels serveis jurídics 
de l’Agència de Comunicació Local - COMRàdio i directora de pu-
blicacions i titular del departament jurídic en una empresa editorial.
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PONENTS

XANTAL
LLAVINA
PERIODISTA

ÀNGEL
LÓPEZ
DIRECTOR EXECUTIU DE LA
PLATAFORMA LIVE

Llicenciada en Periodisme per la Universitat Ramon Llull i Diploma-
da en Ciències Empresarials per la UPF.

Actualment és directora i presentadora del programa de ràdio Revolu-
ció 4.0 a Catradio.cat i directora i presentadora del programa de tele-
visió Autèntics.cat a El Punt Avui TV, guanyador Premi Zapping 2016 al 
Millor Programa Local de Catalunya per l’Associació de Telespectadors 
de Catalunya.

És autora del llibre Facebook: Millori les seves relacions coneixent la 
xarxa social que connecta el món. Col·labora habitualment a mitjans 
de premsa, ràdio i televisió, com TV3, TVE, Barça TV, betevé, RAC1, Rà-
dio 4- RNE, Punto Radio, El Periódico de Catalunya i Público-Públic.

Doctor Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Po-
litècnica de Catalunya. Va ser director de projectes i responsable 
de mobilitat a 22@-Poblenou a l’Agència Metropolitana Barcelona 
Regional i Director de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, amb 
èxits notables com l’Àrea Verda i el Bicing.

Actualment dirigeix el Programa de Vehicle Elèctric de Barcelona i 
és director executiu de la Plataforma LIVE, plataforma público-pri-
vada per a la promoció de la mobilitat amb vehicles d’energies al-
ternatives. Combina la seva activitat professional amb la docència a 
la Universitat Ramon Llull i a la Universitat Politècnica de Catalunya.
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ROGER
LOPPACHER

PRESIDENT DEL
CONSELL DE L’AUDIOVISUAL

DE CATALUNYA

JOSEP MARIA
MARTÍ

DIRECTOR DE
L’OBSERVATORI DE LA RÀDIO

A CATALUNYA
(GRISS-UAB)

Llicenciat en Dret i membre del Cos d’Advocacia de la Generalitat 
de Catalunya.

Va ser vicepresident del Consell de Govern de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals del 2008 al 2012. També ha estat 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, a més de profes-
sor associat de l’àrea de Dret Administratiu de la Universitat Pom-
peu Fabra.

Fundador de Ràdio Salou i director de Ràdio Reus i de Ràdio Barce-
lona, promotor i fundador del Canal Reus TV i director de ràdio i TV 
local del Grupo PRISA a Catalunya.

Actualment imparteix classes de Programació en ràdio i en televisió 
i en Gestió d’empreses radiotelevisives a la UAB i és coordinador del 
Doctorat del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Va ser director de la col·lecció Eines de periodista, del Col·legi de Pe-
riodistes de Catalunya, i ha escrit, entre d’altres, els llibres Les emis-
sores comarcals a Catalunya, Modelos de programación radiofónica 
o De la idea a l’antena. I en col·laboració amb altres autors: La radio: 
de la telegrafía sin hilos a los satélites, Nuevos formatos de radio en 
USA, La ràdio a Catalunya i 51 Ideas para hacer buena radio.



28

MERCAT AUDIOVISUAL DE CATALUNYA | NAU BI

PONENTS

RAFA
NAVARRO
COFUNDADOR DE
PLAYFILM

ROSA
PARADELL
INNOVATION BUSINESS
UNIT MANAGER DE
SMART CITIES&IOT
DE LA FUNDACIÓ I2CAT

Cofundador i responsable de Negoci a PlayFilm. És un emprenedor 
creatiu i innovador constant en el negoci de l’entreteniment audiovisual.

L’any 2000 va crear la seva primera empresa, convençut de poder 
reinventar el sector audiovisual. Llicenciat en Imatge i So, ha treballat 
per a empreses com A3Media, Mediaset, Sony Music, BMG, Coca-Cola 
o BlackBerry. Prèviament havia estat cofundador de Beniwood.

Enginyera de Telecomunicacions, diplomada en Ciències Empresa-
rials i Màster en Enginyeria i gestió de les Energies Renovables amb 
20 anys d’experiència al sector TIC.

Després de gairebé una dècada treballant en un operador de tele-
comunicacions, va començar a treballar en l’aplicació de les TIC als 
serveis urbans i l’eficiència energètica, projectes que d’uns anys ençà 
es coneixen com smart cities.

Ha estat treballant en l’impuls del sector de les smart cities com a Di-
rectora de l’Smart City Expo World Congress, entre altres projectes. 
Actualment forma part de la Fundació i2cat, un centre de recerca i 
investigació sense ànim de lucre, que impulsa activitats d’R+D+i en 
l’àmbit d’arquitectures, aplicacions i serveis de la Internet avançada.
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CARME
PASCUAL

ADVOCADA ESPECIALITZADA
EN MÈDIA

EMILI
PRADO

CATEDRÀTIC DE
COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

I PUBLICITAT DE LA UAB

És sòcia del Counsel-Media a l’oficina d’Ecija Abogados, a Barcelo-
na. Té més de vint anys d’experiència en l’àmbit Mercantil Interna-
cional a Cross en Border Transacctions i Franchising. Past Officer 
de la IBA (International Bar Association) i exmembre del GARI de 
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

Va estar associada durant vint anys a un prestigiós bufet de Bar-
celona. Molt activa en el Comitè de Franchising, ha participat en 
diverses conferències i publicacions a The Law Business Research i 
a l’International Business Lawyer.

Postgrau a les universitats Abat Oliva i Sorbonne de Paris.

Ha desenvolupat la seva activitat professional en ràdio, televisió i premsa.

Actualment és el director del Grup de Recerca en Imatge, So i Sín-
tesi (GRISS) de la UAB; d’EuroMonitor i USAMonitor, observatoris 
permanents de la televisió a Europa i Amèrica del Nord i president 
del Premi Möbius Barcelona Multimèdia.

Ha estat professor i investigador convidat a nombroses universi-
tats nacionals i internacionals i assessora en diferents administra-
cions, companyies i autoritats reguladores. Ha estat el coordinador 
de l’estudi del CAC sobre comunicació local i és autor de diferents 
obres sobre ràdio, televisió i TIC.
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PONENTS

PEDRO
ROJAS
CONSULTOR EN ESTRATÈGIES DE
SOCIAL MEDIA MARKETING
I ESPECIALISTA EN EMPRENEDORIA
DIGITAL.

LLUÍS
SABATÉ
TECHNICAL ARTIST A
SEAT

Consultor en l’àmbit del màrqueting digital i les xarxes socials, es-
pecialitzat en emprenedoria, RH 2.0 i negociació. Llicenciat en Ad-
ministració i Direcció d’Empreses amb especialització en Finances 
i postgrau en Social Media Management a l’EAE Business School.

Actualment és consultor en social media marketing, estratègia digi-
tal i growth hacking per a empreses a ThePlanCompany.com, a més 
de professor de MBA i postgrau a ICEMD-ESIC, Deusto Business 
School i la universitat Pompeu i Fabra.

És autor dels llibres Cómo preparar un plan de Social Media Marke-
ting, Community Management para dummies, Community Manage-
ment en una semana i Reclutamiento y selección 2.0. Modera el blog 
Senior Manager (seniorm.com)

Grau superior en Disseny Industrial a l’Escola Eina-UAB i màster en dis-
seny de vehicles de transport a l’Escola Elisava-Universitat Ramon Llull.

Actualment és artista tècnic i dissenyador de visualització a SEAT, a 
través d’eines com C++, Python i Autodesk Maya, un software en 3D 
que permet modelar, proporcionar textures i realitzar simulacions 
i animacions virtuals. La seva tasca és desenvolupar eines per au-
tomatitzar els processos i l’autonomia dels usuaris. Anteriorment 
havia treballat a Fiat i Saab Automobile, fet pel qual és un ampli 
coneixedor del sector de la mobilitat i automobilístic.
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ÀLEX
SOLÀ

DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT
I CREACIÓ DE NOUS FORMATS DE

LAVINIA AUDIOVISUAL

RAQUEL
VALERO

CEO I COFUNDADORA DE
PLAYFILM

Va començar la seva carrera com a redactor i col·laborador de pro-
grames a Catalunya Ràdio i COMRàdio, abans de dedicar-se a la 
consultoria en Internet i Noves Tecnologies per empreses com la 
UOC, Nestlé, l’ICEC o el Banc Sabadell.

Ha treballat en el sector publicitari (Moritz, Mazda, Mango) i el 2012 
va crear el portal Benegre.cat, que actualment dirigeix. A més, és 
col·laborador a Catalunya Ràdio

Una dona emprenedora amb més de vint anys d’experiència en em-
preses relacionades amb el món cultural, el sector audiovisual i el 
màrqueting online.

Ha estat CEO i cofundadora de Projecta Cultura, responsable de 
Negoci i cofundadora de Beniwood i també ha treballat en el Depar-
tament de Negoci d’Increnta.
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PONENTS

CRISTINA
VICENTE
DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT
I CREACIÓ DE NOUS FORMATS DE
LAVINIA AUDIOVISUAL

ARNAU
VILARDELL
SOCI DE CONSUM DE LA COOPERATIVA
SOM MOBILITAT

La seva trajectòria professional comença com a directora i respon-
sable de projectes audiovisuals en diversos mitjans de l’àmbit local 
i comarcal, abans d’esdevenir directora de l’àrea d’informatius de 
betevé.

Els darrers deu anys, ha participat en el desenvolupament i creació 
de nous formats televisius per a Lavínia i Vértice 360. Actualment, 
dirigeix el programa diari Torres en la cocina, a Televisió Espanyola.

Llicenciat en Geografia, màster en Gestió de Projectes de la Càtedra 
UNESCO, programa de Direcció de Cooperatives a ESADE i post-
grau en projectes SIG per la UPC.

Ens els últims 15 anys ha estat treballant com a CEO en diferents 
organitzacions de l’àmbit de la cultura, educació i turisme i en el 
camp de l’emprenedoria social. Actualment està impulsant Som Mo-
bilitat, la primera cooperativa de mobilitat elèctrica compartida. A 
més, participa com a consultor extern en diferents projectes, d’entre 
els quals el Pla estratègic de la Fundació Ràfols Casamada i també 
és formador en el marc de la Càtedra d’Economia Social del Tecno-
campus de Mataró.
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INFLUENCIADORS

RICARD
CASTELLET
ESPECIALISTA EN

MÀRQUETING ONLINE, E-COMMERCE I 
SOCIAL MEDIA

www.facebook.com/ricardcastellet
twitter.com/ricardcastellet

Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia per la UAB.

Actualment és Head of Social Media i responsable de New Business i 
d’Aliances Estratègiques a BeRepublic, una consultora especialitza-
da en e-business i màrqueting digital. Compagina aquesta activitat 
amb la de CCO de BeAgency, una agència de publicitat especialit-
zada en la creació de branded content en entorns digitals i mobile.

També és coordinador del Màster Màrqueting Digital de La Salle 
BES-URL i professor en escoles de negocis i universitats.

Són els prescriptors del segle XXI, en uns moments en què les cam-
panyes de publicitat i les formes de comunicar amb l’audiència es 
troben en plena transformació.

Els anomenats influenciadors són un objectiu cobdiciat per les mar-
ques, que veuen en ells un model a seguir i també una inspiració pels 
seus productes.

En aquest context, plataformes com Instagram, propietat de Face-
book, s’han convertit en un canal de promoció per a les empreses. 
Els instagramers amb més seguidors promocionen els seus articles 
entre la comunitat, atorgant-los credibilitat d’una forma que els 
usuaris no perceben com a intrusiva.
 
Al MAC continuem analitzant aquest fenomen i enguany ho fem a 
través d’una taula rodona on coneixerem de primera mà com alguns 
de protagonistes més destacats de les xarxes socials han anat cons-
truint la seva marca d’identitat, comunicant un estil de vida propi.

Sabrem com és la relació amb les empreses i, en un món digital que 
avança amb tanta rapidesa, debatrem com seran els influenciadors 
del futur.
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NICANOR
GARCIA
ARQUITECTE, FOTÒGRAF
I INSTAGRAMER
www.nicanorgarcia.net
www.instagram.com/nicanorgarcia

MONTSE
GIL
MARKETING MANAGER DE
SILHOUETTE, ADIDAS SPORT EYEWEAR
I NEUBAU EYEWEAR

Com a arquitecte de formació i fotògraf freelance té predilecció per 
l’exploració urbana, el viatges i l’arquitectura de les ciutats d’arreu 
del món. Com a creador de continguts, manté comptes a Facebook, 
Twitter i molt especialment a Instagram (amb més de 700.000 se-
guidors), que l’han convertit en un influenciador a les xarxes socials 
i en el allò que ell anomena un narrador visual.

Ha treballat per a clients com Sony, Hewlett-Packard, Smart, Tommy 
Hilfiger o l’Agència Catalana de Turisme i imparteix tallers i cursos 
de formació sobre fotografia digital i mòbil.

Va estudiar administració d’empreses i gestió, especialitzada en 
màrqueting i comunicació. Amb posterioritat va completar estudis 
de postgrau en finances i comptabilitat.

Actualment és gerent de màrqueting d’Adidas Sport Eyewear i Sil-
houette Optical España. També és Marketing Communication Ma-
nager de Neubau Eyewear-Silhouette International. El seu càrrec 
comprèn moltes àrees de responsabilitat, com ara la implementació 
d’estratègies de màrqueting, la coordinació amb els representants 
de vendes i el contacte amb els clients, donant-los suport pel que fa 
a la publicitat i esdeveniments.

INFLUENCIADORS
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LAURA
LÓPEZ

(@LAURAPONTS)
FOOD STYLIST

www.instagram.com/lauraponts

CAROL
PEÑA

(@MISSHEDWIG)
DIRECTORA D’ART DIGITAL I FOTÒGRAFA

www.misshedwig.com
www.instagram.com/misshedwig

És una fotògrafa especialitzada en cuina i gastronomia, capaç de 
transformar les imatges de plats en tota una experiència visual i ar-
tística, dotant-los d’una gran vivacitat i plasticitat.

A les xarxes socials ha trobat el mitjà perfecte per donar a conèixer 
els seus bodegons. El seu compte d’Instagram ja acumula gairebé 
200.000 seguidors i el 2015 aquesta plataforma la va guardonar 
com a millor fotògrafa gastronòmica de l’any.

Exerceix com a food branding strategist dels restaurants del xef 
Nandu Jubany i és autora del llibre Arte foodie.

Aquesta fotògrafa granollerina llicenciada en Publicitat i Relacions 
Públiques s’ha convertit en una de les instagramers més populars de 
tot l’estat, fins al punt que a fet d’Internet el seu modus vivendi. Amb 
l’àlies de Miss Hedwig manté un blog i un compte a Instagram amb 
gairebé 600.000 seguidors.

Ha impartit classes sobre creativitat a l’escola IDEP i a Blanquerna-
URL i ha treballat en campanyes de publicitat com a prescriptora de 
marques com Sony, Carolina Herrera, Adidas, Nike, Tous, Olympus, 
Moët & Chandon, Hewlett-Packard, Dove, Estrella Damm, Desigual, 
Lavazza, Grup Tragaluz, Turkish Airlines o Ikea.
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MODERADORS

JORDI
DEL RÍO
DIRECTOR GENERAL DE
MITJANS DE COMUNICACIÓ
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

JOSEP MARIA
GANYET
ENGINYER INFORMÀTIC I EXPERT
EN INTERNET

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 responsable de Comunicació de Media Park i Viasalus. 
També ha estat director de Comunicació i Participació Ciutadana al 
Consorci d’Administració Oberta i Electrònica de Catalunya i ha treba-
llat d’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.

Llicenciat per la UAB i especialitzat en intel·ligència artificial. Va ini-
ciar la seva carrera professional a IBM i a Deutsche Bank en disseny 
d’interacció humana. El 1994 va fundar la seva primera empresa a 
Internet, Ars Virtualis.

Actualment és executiu en cap i cofundador de Mortensen, una agèn-
cia dedicada al disseny web, la creació d’apps i experiències digitals.

Paral·lelament és professor de nous mitjans als estudis de Comu-
nicació Audiovisual de la UPF. Col·labora a La Vanguardia, RAC1 i 
betevé, participa activament en mitjans socials i és autor del llibre 
Interacció humana amb els ordinadors.
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SANTI
MARTÍNEZ

DIRECTOR EXECUTIU
D’ESTABANELL ENERGIA

Diplomat en Ciències Empresarials i Estudis Tributaris, llicenciat en 
Administració i Direcció d’Empreses, Investigació i Tècniques de 
Mercat, postgrau en Tresoreria i Cash Management, màster Universi-
tari en Societat de la Informació i el Coneixement i doctor en Ciència 
Política.

Actualment és CEO a Estabanell Energia, empresa generadora, distri-
buidora i comercialitzadora d’electricitat. Aquesta firma té el desafia-
ment de desplegar la xarxa intel·ligent i obrir noves perspectives de 
negocis en àmbits com el de les telecomunicacions comercials (fibra 
òptica, telefonia mòbil i fixa i plataforma de televisió) i la càrrega de 
vehicles elèctrics, entre d’altres.





SOM LOCALS,
SOM ELS PRIMERS
JOAN FOGUET
DIRECTOR DE COMUNICACIÓ
I RELACIÓ AMB LES ENTITATS
ADHERIDES DE LA XAL

Resumint: la comunicació local és l’avantguarda d’aquest sector. No 
és manca de modèstia, és el fruit que dóna la llavor de la valentia. El 
sector de la proximitat està avui en primera posició en distribució i 
aplicació del big data. No fem discursos ni anuncis, estem treballant 
dia a dia amb dades, que usem per conèixer-nos millor i també per 
arribar més lluny i millor.

Lluny de qualsevol temença, des de les ràdios i televisions locals hi 
ha hagut valentia per establir multidistribució i també continuïtats 
compartides o diverses. Per què seguir com fins ara? Tècnicament 
podem estar més connectats que mai, i en totes direccions. Passem 
de ser el peó a l’alfil en el taulell dels escacs. Mala notícia per al cen-
tralisme i molt bona per a l’autonomia de les emissores municipals. 
La tecnologia és una eina. Per ella mateixa no és ni positiva ni nega-
tiva. Ben enfocada permet que hi hagi magazins territorials de ràdio 
o informatius regionals de televisió.

El límit és un horitzó llunyà encara. En un moment en què es de-
nuncia enquistament de formats a la ràdio i televisió detectem que 
aquesta nova tecnologia és benzina per a la creativitat. Novament la 
piràmide del mapa comunicatiu català té una base forta i en ebullició.

Vivim en un nou eix que afegeix la tercera dimensió a la comunica-
ció local. Ni lluny ni a prop. Ni bo ni dolent. Ara ja estem en un pla en 
què el directe i la proximitat són una mateixa cosa.

Gràcies a tots aquells que heu estat atrevits i heu fet confiança a 
aquells que de vegades tenim idees, sobretot, perquè creiem molt 
en allò que feu i com ho feu.

OPINIÓ
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PROGRAMACIÓ PLATÓ
DIMECRES 14 DE JUNY

10.00 - 11.00
TENDÈNCIES DE CONSUM DE LA TELEVISIÓ DE PROXIMITAT
L'explotació del big data del consum digital dels continguts de les 
televisions de proximitat ens permet tenir una perspectiva inèdita 
sobre els comportaments de les audiències. En aquesta sessió mos-
trarem les principals tendències de consum, amb dades recollides 
durant els últims nou mesos a partir de les emissions de les televi-
sions locals adherides a La Xarxa.

Ponents: Jordi Gilabert (CEO de Konodrac) i Miquel Herrada (res-
ponsable de Digital Mèdia de la XAL)

Sessió organitzada en col·laboració amb la XAL.

11.30 - 12.30
BALANÇ DEL NOU SISTEMA DE DISTRIBUCIÓ
DE CONTINGUTS DE L’AUDIOVISUAL LOCAL CATALÀ:
DESCENTRALITZACIÓ I MULTICONTINUÏTAT
La nova xarxa de distribució i contribució de fibra òptica dels mitjans 
audiovisuals locals adherits a la XAL ha revolucionat la programació 
en directe tant de ràdio com de televisió, permetent alhora la seva 
futura evolució tecnològica. 

Ponents: Xavier Cabestany (responsable d’Infraestructures de la 
XAL) i Carlos Rabazo (director de Màrqueting de Grans Clients de 
Telefónica)

Sessió organitzada en col·laboració amb la XAL.
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12.30 - 13.30
COM PRODUIR REALITAT VIRTUAL
Tot canvia quan produïm Realitat Virtual. La conceptualització de la 
història i el guió, el moviment dels actors, la il·luminació, la posició de 
les càmeres, els tipus de càmeres, el so, les eines de postproducció…

El Clúster Audiovisual de Catalunya us convida a una sessió on un re-
conegut expert en RV explicarà com abordar una producció amb èxit.

Els 100 primers assistents seran obsequiats amb unes ulleres de Reali-
tat Virtual i Augmentada per a mòbil per seguir les demostracions, per 
cortesia de Goodie, que es podran endur a casa.

Ponent: Alejandro Asenjo (Creative technologist de Visyon), amb la 
col·laboració de Goodie.

Sessió organitzada en col·laboració amb el Clúster Audiovisual de 
Catalunya.

PROGRAMACIÓ DIMECRES 14 DE JUNY

13.30 - 14.00
L’EDUCACIÓ IMMERSIVA AMB TRANSMÈDIA STORYTELLING
Explorarem les noves pràctiques de l’storytelling transmèdia en pro-
cessos d’ensenyament i aprenentatge per millorar l’alfabetització 
digital.

Les estratègies immersives perquè l’educació proveeixi nous recursos 
i potenciï les destreses digitals mitjançant l’storytelling transmèdia.

Ponent: Daniel Resnich (docent, guionista i productor de continguts 
transmèdia)
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16.00 - 17.00
PRESENTACIÓ DELS PROJECTES INCUBATS
AL BETEVÉ MEDIA LAB
El betevé media lab és el nou espai d’innovació, suport i desenvolu-
pament de la cadena barcelonina, orientat a experimentar formats 
òptims per a la multiplicitat de finestres de betevé i també a assajar 
futures estratègies de distribució i explotació de continguts.

Aquesta experiència serà analitzada a través de dues sessions con-
secutives, en les quals es farà balanç de la primera convocatòria de 
captació de projectes o processos de recerca innovadors.

Presentador: Lau Delgado (Coordinador del betevé media lab)

COM CREAR EXPERIÈNCIES TELEVISIVES MEMORABLES 
CONNECTANT AMB ELS CIUTADANS @MEDIALAB BETEVÉ
Innovar i competir en el nou ecosistema audiovisuals inclou 
crear experiències memorables tot connectant amb les ne-
cessitats dels nous espectadors-usuaris. Seguint aquest cri-
teri, dins del betevé media lab, Gamma UX estem creant un 
laboratori de recerca amb usuaris per comptar amb la parti-
cipació dels ciutadans al llarg del disseny d’una experiència 
televisiva. En la presentació compartirem el procés, tècniques 
i mètodes de recerca centrats en l’usuari que estem explorant 
per generar valor en l’actual context audiovisual i televisiu.

Ponents: Natàlia Herèdia (User Experience Designer & Re-
searcher) i David Rodríguez (Founder & Managing Partner 
de GammaUX)

PROJECTE WIGAMI, ESTUDI COMPARATIU
DE NARRATIVES AUDIOVISUALS
Presentació del projecte Wigami consistent en l’avaluació i 
anàlisi d’una situació experimental, en la que es posa a prova 
la hipòtesi que el visionat passiu d’una dinàmica gamificado-
ra aporta més coneixement significatiu que el visionat de les 
narratives informatives tradicionals. 

Ponent: Jordi Pèlach (investigador en comportament de 
l’audiència de mitjans en l’àmbit psicològic) 

Sessió organitzada en col·laboració amb betevé.

PROGRAMACIÓ DIMECRES 14 DE JUNY
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PROGRAMACIÓ DIMECRES 14 DE JUNY

17.00 - 18.00
COM INCORPOREM L’UNIVERS 2.0 A SECUNDÀRIA?
Es pot educar sense parlar de l’univers 2.0? Quin paper tenen els 
mòbils als centres educatius? Com acompanyar l’alumnat mentre 
aprèn amb tecnologia i sobre tecnologia? Com ser educadors vir-
tuals d’adolescents digitals? Què ha de canviar als instituts per in-
corporar les adolescències 2.0?

Professors de centres de Cardedeu i Sant Cugat, que destaquen per 
la seva experiència capdavantera incorporant l’univers 2.0 a l’institut, 
a les aules i amb les persones, exposaran les seves experiències.

Ponents: Antoni Aparicio (coordinador informàtic de l’Institut Joa-
quima Pla i Farreras de Sant Cugat), Josep Oriol Rodon (director 
de l’Institut Joaquima Pla i Farreras de Sant Cugat) i Àlex Salleras 
(director de l’Institut Pla Marcell de Cardedeu)

18.00 - 19.00
L’ÈTICA DE LES DADES MASSIVES
Quina ètica cal aplicar a Internet? I en l’anàlisi de les dades massi-
ves? Com aprofitar els avanços tecnològics en matèria de coneixe-
ment sense vulnerar el dret a la privacitat de la persona? Saps que 
les teves dades tenen un preu incalculable? Serveixen per prendre 
millors decisions a nivell de governança, de salut i de seguretat o 
són noves formes de control social?

Fins ara hem estat desenvolupant tecnologia perquè teníem els co-
neixements i els recursos, però quins límits hem d’establir? Gestio-
nar la privacitat 2.0 en l’era de les dades massives és la porta als 
drets civils del segle XXI. És un terreny de joc nou que cal explorar, 
delimitar i crear normes sensates que ens serveixin per potenciar les 
oportunitats i minimitzar-ne els riscos.
Defensar un Internet obert i descentralitzat és una manera millor de 
protegir les nostres dades. 

Ponent: Marilín Gonzalo (periodista especialitzada en mitjans digi-
tals i tecnologia)

Presentador: Jordi Bernabeu (psicòleg i educador)

Sessió organitzada per Digital Granollers
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PROGRAMACIÓ PLATÓ
DIJOUS 15 DE JUNY

9.30 - 11.00
TALLERS I ACTIVITATS

11.00 - 12.30
BRAINSTORMING DIGITAL
Ajuda’ns a crear el nostre proper videojoc d’èxit. Aprèn com es crea 
la proposta d’un joc partint des de zero i participa en el brainstor-
ming per extreure les idees més divertides i originals.

A càrrec d’Stephen Hausdorff (artista freelance), Daniel Navarro (pro-
gramador i CEO de Dolores Entertainment) i Víctor Pedreño (game 
designer)

12.30 - 14.30
TALLERS I ACTIVITATS
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QUE EL FORMAT
NO ENS FACI PERDRE
L’ESPECTADOR DE VISTA
LLUÍS MARQUINA
PERIODISTA I PRESENTADOR

Ens trobem en un moment apassionant de la història de l’audiovisual. 
Tenim més eines que mai a l’abast per crear. Per poder confeccionar 
noves històries embolcallades en nous llenguatges. Els més crea-
tius estan explorant terrenys deshabitats fins ara per construir-hi 
les carreteres que després els altres farem servir per transportar les 
nostres històries. És molt engrescador.

Tenim totes les eines: els 360 graus per submergir l’espectador, el 
4K per transportar-lo amb total nitidesa, drones per aconseguir 
punts de vista inimaginables fins ara i més pantalles -i més diverses- 
que mai. Les plataformes són infinites i encara queda molt terreny 
per descobrir en l’àmbit transmedia i crossmedia. Allò de “tot està 
inventat” és més fals que mai.

D’altra banda, també tenim els espectadors més entrenats de la his-
tòria. A l’hora de captar l’atenció del públic ho tenim molt difícil. A 
les plataformes de vídeo com YouTube s’hi pot trobar de tot; cada 
dia es converteixen en virals desenes de vídeos sorprenents. Captar 
l’atenció del respectable requereix tot l’enginy que tinguem a la re-
serva creativa.

Perquè l’espectador no en té prou amb què li mostrem els nostres 
productes en una capseta espectacular i de colors llampants. El que 
li presentem a dins ha d’atrapar-lo. I per poder-lo atrapar cal un in-
gredient que es fa servir des de la primera producció audiovisual: 
una bona història. Tant és si fem entreteniment, ficció, documental o 
informació. El contingut continua essent clau. 

I aquesta és la millor de les notícies. Podem tenir accés a menys o més 
recursos però això no ens hauria de preocupar en excés. L’espectador 
sempre espera de nosaltres que l’emocionem, el fem riure, el sorpren-
guem… amb una bona proposta. I si, a sobre, fem servir els vehicles 
que ens proporcionen la tecnologia i els nous mitjans, molt millor! 

OPINIÓ
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PONENTS

ANTONI
APARICIO
COORDINADOR INFORMÀTIC DE
L’INSTITUT JOAQUIMA PLA I FARRERAS

ALEJANDRO
ASENJO
CREATIVE TECHNOLOGIST DE
VISYON

Llicenciat en Comunicació audiovisual i en Documentació, Enginye-
ria tècnica industrial, Màster en educació i TIC i Màster en entreteni-
ment (TV3-UOC)

Professor de Tecnologia industrial i Cultura audiovisual i actualment 
coordinador TAC a l’Institut Joaquima Pla i Farreras, de Sant Cugat 
del Vallès.

És formador en metodologies i eines TAC i pertanyent a la comuni-
tat de docents de les escoles i instituts que participen en el progra-
ma Escola Nova 21.

Director tècnic en rodatges de vídeo en 360º i assessor especialista 
en narrativa immersiva. Llicenciat en Belles Arts i Màster en Comissa-
riat d’Art en Nous Mitjans.

Després de desenvolupar diversos projectes expositius utilitzant 
AR, va començar a treballar a l’empresa Visyon, on ha participat en 
més de 80 projectes en diversos formats immersius per a agències 
internacionals, com Ogilvy, Havas, OMD, Saatchi & Saatchi, Cheil… 
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XAVIER
CABESTANY

RESPONSABLE
D’INFRAESTRUCTURES

DE LA XAL

JORDI
GILABERT

FUNDADOR I CEO DE
KONODRAC

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

Expert en analítica operacional, tecnologies de macrodades, analíti-
ca predictiva i seguretat.

Format en electrònica digital a Barcelona i amb un màster en engin-
yeria del coneixement i intel·ligència artificial per la UPM de Madrid. 
Anteriorment havia estat fundador de les empreses Activa Soft-
ware, RTZ i Vector 3, i director de R+D de VSN.

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

MARILÍN
GONZALO
PERIODISTA ESPECIALITZADA
EN MITJANS DIGITALS I TECNOLOGIA

STEPHEN
HAUSDORFF
ARTISTA FREELANCE

Llicenciada en Comunicació Social i Periodisme. Amb experiència 
en ràdio, televisió i premsa tradicional, es va anar especialitzant en 
continguts a Internet.

Actualment és cap de producte a Vozpópuli, després d’haver fet 
aquesta tasca a eldiario.es. Escriu el blog marilink.net des del 2004 i ha 
format part de diversos projectes relacionats amb el periodisme digi-
tal, la informació i la tecnologia a Espanya, l’Argentina i a d’altres països.

Després de 15 anys explorant Internet i les seves cultures, li interessa el 
futur de la xarxa, li preocupen les bretxes existents i li entusiasmen les 
possibilitats que ofereix com a espai de llibertat, coneixement i creació. 

Va estudiar il·lustració, còmic, disseny gràfic i animació 2D a la Es-
cuela Superior de Dibujo Profesional (ESDIP) de Madrid i guió per a 
animació a Movie Up.

La seva trajectòria professional inclou tasques com a game designer, 
comic artist i animador 2D al Japó i a la Xina; instructor d’animació a 
la Scuola Romana dei Fumetti de Roma; animador de personatges; 
director d’art; il·lustrador i digital matte painter.

Actualment exerceix com a director artístic de la firma de videojocs 
JanduSoft, liderant un equip que ha contribuït a desenvolupar el joc 
de plataformes Caveman warriors per a PS4, Xbox One i Switch.
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NATÀLIA
HEREDIA

USER EXPERIENCE
DESIGNER & RESEARCHER

MIQUEL
HERRADA

RESPONSABLE DE DIGITAL MÈDIA
DE LA XAL

Llicenciada en Comunicació Audiovisual a la UPF i Doctora en Re-
cerca en Disseny a la UB. Dissenyadora d’experiències d’usuari di-
gitals des de fa més de 16 anys, en l’actualitat compagina la seva 
activitat professional centrada en el disseny d’experiències amb la 
investigació del rol del disseny en el canvi de paradigma televisiu. 
El seu àmbit de recerca se centra en identificar com el disseny i la 
recerca amb usuaris ajuda a connectar amb els nous públics i tam-
bé com pot ajudar a les formes de producció, distribució i consum 
audiovisual i televisiu.

Llicenciat en Periodisme a la UAB, postgrau en Periodisme Digital a 
l’IDEC-UPF i màster en Relacions Internacionals a l’IBEI.

Amb anterioritat havia estat director de Cugat.cat (2011-2015) i re-
dactor en diversos mitjans de comunicació locals i nacionals (Cugat.
cat, Diari de Sant Cugat, Catalunya Ràdio…).
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PONENTS

DANIEL
NAVARRO
PROGRAMADOR I CEO DE
DOLORES ENTERTAINMENT

VÍCTOR
PEDREÑO
GAME DESIGNER

Enginyer informàtic de formació, des de fa una dècada està treba-
llant professionalment en el sector dels videojocs.

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

És proveïdor de TV3, Mediaset España o Mango, entre altres firmes.

És programador, pixel artist i disenyador de nivells. Va estudiar a la 
UPF.

Professionalment ha estat disenyador d’aplicacions, QA Testing i au-
xiliar de programador a Admira Digital Networks; pixel artist a Ninja 
Coders i programador, pixel artist i game designer a OXiAB Game 
Studio.

Actualment es professor de game design i programació a l’Escola 
Pia Balmes de Barcelona.

Forma part del col·lectiu Grimorio of Games, un grup de desnvolu-
padors de videojocs independent amb seu a Barcelona.
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JORDI
PÈLACH

INVESTIGADOR EN COMPORTAMENT
DE L’AUDIÈNCIA DE MITJANS

EN L’ÀMBIT PSICOLÒGIC

CARLOS
RABAZO

GERENT DE DESENVOLUPAMENT
DE NEGOCI DE GRANS CLIENTS DE

TELEFÓNICA

Està especialitzat en la relació entre engagement i storytelling. Ac-
tualment, centra la seva recerca en l’efectivitat de l’ús de la gamifi-
cació en els mitjans de comunicació.

Enginyer Superior en Informàtica per la Universidad Politécnica de 
Madrid.

Ha passat per diferents càrrecs de desenvolupament de software en 
diverses companyies, com ara Getronics. En els darrers 16 anys ha 
anat ocupant successius càrrecs a Telefónica, des d’Operacions o 
Enginyeria fins a Màrqueting, on actualment s’ocupa de la proposta 
de valor y desenvolupament de negoci per a Grans Clients.



54

MERCAT AUDIOVISUAL DE CATALUNYA | PLATÓ DEL CENTRE AUDIOVISUAL

PONENTS

ÀLEX
SALLERAS
DIRECTOR DE
L’INSTITUT PLA MARCELL

Llicenciat en Belles Arts a la UAB i doctorat DEA a la Universitat de 
Barcelona.

L’any 2007 va iniciar la seva activitat professional a l’Institut Pla Mar-
cell de Cardedeu, un centre d’ESO i Cicles Formatius de Grau Mig 
i Grau Superior del qual ara n’és director i professor de Projectes.

Amb anterioritat havia estat professor associat de la Facultat de 
Belles Arts de la UB i professor de Secundària a l’Institut Lauro de 
les Franqueses del Vallès.

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 al desenvo-
lupament de projectes audiovisuals transmèdia i continguts de marca, 
a més de l’assessorament en 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.
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JOSEP ORIOL
RODON

DIRECTOR DE
L’INSTITUT JOAQUIMA

PLA I FARRERAS

DAVID
RODRÍGUEZ

FOUNDER & MANAGING
PARTNER DE GAMMAUX

Llicenciat en Educació Física. Professor d’Educació Física des de 
1997. Director de l’Institut Joaquima Pla i Farreras de Sant Cugat del 
Vallès des de 2005 i professor del Postgrau en Direcció de Centres 
Educatius (FUMH)

Està especialment implicat en el programa Escola Nova 21 i en l’ús 
de les noves tecnologies aplicades a l’ensenyament.

Llicenciat en Enginyeria Multimèdia i Enginyer tècnic en informàtica 
de sistemes a La Salle-Universitat Ramon Llull, s’ha especialitzat en 
aportar valor a les empreses a través de posar l’usuari en la cadena 
de valor del negoci.

Actualment és soci fundador de GammaUX, amb més de 16 anys 
d’experiència en el sector, especialitzat en la innovació digital.

Ha treballat per a empreses i projectes nacionals i internacionals 
com Everis, CaixaBank, Comunitat Europea, UEFA, Banco de Chile, 
BBVA Bancomer. També com advisor d’startups com LemonPay, Ex-
perimentam.com i Uzz.
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JORDI
BERNABEU
PSICÒLEG
I EDUCADOR SOCIAL

Especialitzat en la intervenció amb adolescents i joves, pel que fa a 
consum de drogues, i també en els usos de les TIC i les xarxes socials.

Compta amb una llarga experiència en l’aplicació de projectes 
d’intervenció social des de la reducció de riscos. Actualment treballa 
com a psicòleg i tècnic al Servei de Salut Pública de l’Ajuntament de 
Granollers, on desenvolupa, entre d’altres, projectes de prevenció i aten-
ció en el consum de drogues i problemàtiques associades a l’ús de les 
TIC a través de programes com Sobredrogues.net i Sobrepantalles.net.

És professor de la Facultat d’Educació Social de la Universitat de Vic 
i autor d’articles de divulgació i capítols en obres col·lectives.

LAU
DELGADO
PRODUCTOR, CONSULTOR
I FORMADOR AUDIOVISUAL

Postgraduat en Media Psychology per la Salford University, màster 
en televisió interactiva per la UPC, postgraduat en projectes de coo-
peració cultural internacional per la UB i llicenciat en humanitats a 
la UPF.

És coordinador del betevé media lab, formatejador de Life&Pictures i 
productor executiu del projecte multiplataforma Rius de tinta per betevé.

És professor associat de l’assignatura Tendències de la televisió con-
temporània al Grau de Comunicació Audiovisual a la UPF i del post-
grau en Branded Content & Transmedia Storytelling d’Inesdi Digital 
Business School.

MODERADORS
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RESPONDRE EXITOSAMENT
A LA HOMOGENEÏTZACIÓ
DANIEL CONDEMINAS
CONSULTOR EN COMUNICACIÓ,
ESPECIALITZAT EN INDÚSTRIES
AUDIOVISUALS

La digitalització de tot l’ecosistema comunicatiu i la connectivitat en 
mobilitat han provocat uns canvis en els hàbits de consum de con-
tinguts informatius, culturals i d’entreteniment que tots coneixem. La 
consolidació d’un oligopoli internacional de l’oferta i distribució de con-
tinguts i serveis, genera una homogeneïtzació d’aquests que amenaça 
els ecosistemes comunicatius del nostre entorn, siguin grans o no tant.

L’espai nacional de comunicació català té suficients actius per poder-hi 
respondre, i saber reforçar les seves interrelacions amb la nostra ciuta-
dania. Les xarxes de mitjans de comunicació -començant pels locals o 
de proximitat- la creativitat de la nostra indústria audiovisual, els clús-
ters tecnològics o les mateixes universitats són actius fonamentals per-
què els seus continguts -i serveis- tinguin un paper rellevant en la dieta 
mediàtica de les catalanes i catalans del futur immediat.

I no ens oblidem d’un altre gran actiu. La llengua. Parlem de cultura 
sí, i per tant d’indústries culturals i comunicatives. El fet que el cata-
là sigui llengua comuna per a milions de persones repartides entre 
quatre estats -a hores d’ara- i diverses administracions autonòmi-
ques, és una dificultat ben coneguda, però en cap cas és un obstacle 
insalvable per enfortir un mercat de dimensions gens menors a nivell 
europeu. Però per això calen ofertes de gran atractiu que pensin en 
el conjunt del territori lingüístic. 

Com a exemples de propostes de distribució de continguts audiovisuals, 
competitives als oligopolis mundials, tenim dues plataformes europees 
impulsades des del sector televisiu i que tenen tres característiques 
comunes: una usabilitat extraordinàriament cuidada i amb els mòbils 
com a pantalla protagonista; sumar en una mateixa oferta empreses 
públiques i privades; i, juntament amb una àmplia oferta d’accés gratuït, 
oferir continguts de pagament o subscripció. Una és la britànica tvpla-
yer.com i l’altra, inaugurada tot just fa un mes, france.tv. Precisament el 
Llibre blanc de l’audiovisual de Catalunya aposta per una plataforma 
similar, que hauria de comptar -necessàriament- amb les televisions lo-
cals i la Xarxa. Què ens cal? Prendre grans decisions. I com ens tocarà 
de fer amb tot el que afecta el futur del país, fer-ho aviat.

OPINIÓ



FIRA MAC
(NAU DENTS DE SERRA)

SPEECH CORNER | MAC DRONE
MAC RV | MAC 360º

MAC PLAY | ESPAIS EXPOSITIUS
ZONA EXTERIOR | DIRECTORI D’EMPRESES

DIRECTORI DE CENTRES DE FORMACIÓ
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SPEECH CORNER
Ubicat dins l’àmbit genèric de Fira MAC, l’Speech Corner és un es-
pai ideat per a comunicacions àgils, de petit format i curta durada.
Acull presentacions d’institucions, centres i organitzacions, innova-
cions tecnològiques i serveis d’empresa.

PROGRAMACIÓ
DIMECRES 14 DE JUNY

11.30 - 11.50
NOVES FORMES DE TRANSMISSIONS EN DIRECTE
Des de la transmissió via satèl·lit a la tecnologia de motxilles 4G, 
passant pels nous formats i eines per assegurar la qualitat i la flexibi-
litat a l'hora de realitzar connexions en directe en els mitjans de co-
municació. En aquesta sessió coneixerem el ventall de possibilitats 
amb què treballen els Serveis Audiovisuals del Grup Lavinia.

A càrrec de Joan Masip (director tècnic del Grup Lavinia)

11.55 - 12.15
ACCESSIBILITAT I DADES EN LA TELEVISIÓ.
DESCRIPCIÓ DE SERVEIS, PROCESSOS I INFRAESTRUCTURA
L'objectiu d’aquesta presentació consisteix en sensibilitzar les emis-
sores de televisió local de la necessitat d'oferir serveis d'accessibilitat 
en els seus programes televisius. Aquests serveis inclouen subtitula-
ció per a persones amb dificultat auditiva, subtitulació per a d’altres 
col·lectius (aprenentatge d'idiomes, gent gran, etc.), audiodescrip-
ció per a persones amb dificultats visuals, llenguatge de signes, etc. 

Al mateix temps, també s'informarà dels serveis de dades addicio-
nals de suport als programes televisius, amb l’objectiu de disposar 
d'una solució modular i integrada per a tots els tipus de dades que 
es poden enviar en el senyal de televisió.

Durant la sessió es descriuran els diferents serveis i com s'ofereixen, 
tant el procés durant l'explotació com la infraestructura tecnològica 
necessària, descrivint diferents tipus de solucions.

A càrrec d’Enric Torres (director d’Anglatècnic)
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12.20 - 12.40
PRESENTACIÓ DE L’OBSERVATORI DE LA COMUNICACIÓ
A CATALUNYA, EL NOU PROJECTE DIGITAL DE L’InCom-UAB
L’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelo-
na (InCom-UAB) acaba d’estrenar un nou espai digital: l’Observatori 
de la Comunicació a Catalunya.

Comptant amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració 
del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, l’OCC és un projecte digital 
interuniversitari obert al sector català de la comunicació.

Té com a objectiu fonamental fer una monitorització permanent 
del sector comunicatiu a Catalunya i difondre informació i recursos 
d’utilitat per al desenvolupament del sector acadèmic i empresarial, 
sobre els diversos camps que configuren el sector de la comunica-
ció a Catalunya.

A càrrec d’Amparo Huertas (directora del InCom-UAB i responsable 
de l’OCC InCom-UAB)

12.45 - 13.05
PRESENTACIÓ DEL CLÚSTER CATALONIA SMART DRONES
Catalonia Smart Drones (cataloniadrones.cat) és una iniciativa con-
junta de la Generalitat de Catalunya i la indústria catalana dels dro-
nes amb centres tecnològics, universitats i altres entitats del sector 
destinada a impulsar el sector dels drones a Catalunya.

L’objectiu principal de Catalonia Smart Drones és augmentar la 
competitivitat de la indústria catalana dels drones, mitjançant la 
promoció de projectes que fomentin la creació d’ocupació i millorin 
el posicionament del sector català dels Smart Drones a nivell global.

A càrrec de representants de Lleida Drone.

13.10 - 13.30
MANFROTTO NITROTECH: LA REVOLUCIÓ EN RÒTULES DE 
VÍDEO
DiseFoto presenta la revolucionària ròtula de vídeo fluida Manfrotto 
Nitrotech, amb control continu de contrabalanç per pistó de nitro-
gen. A més, presentarà els monopeus de vídeo Manfrotto XPRO + 
amb base fluida.

A càrrec de Lluís Mansilla (departament de producte de DiseFoto)

PROGRAMACIÓ DIMECRES 14 DE JUNY
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13.35 - 13.55
COM ORGANITZAR I MONETITZAR LES PRODUCCIONS
AUDIOVISUALS AL SEGLE XXI
Per ser efectiu a l'hora de gestionar les produccions audiovisuals 
de la nostra companyia ens servim de la tecnologia. Obviar-la en el 
moment actual significa posar en perill la nostra competitivitat en 
el mercat. Per aquesta raó des de VSN hem creat MediaBank, una 
nova empresa que es dirigeix a productores de tot tipus que vulguin 
gestionar d'una forma més eficient el seu catàleg i promoure'l més 
enllà dels mercats tradicionals. 

En aquesta sessió presentarem les millors praxis per unir-se a la 
compra i venda de llicències audiovisuals en el món digital.

A càrrec de Jordi Capdevila (director de màrqueting de VSN i co-
fundador de MediaBank)

16.00 - 16.20
LA TECNOLOGIA AL SERVEI DE LA MOBILITAT
La tecnologia està jugant un important paper a la societat actual, 
especialment si tenim en compte el paradigma de ciutat intel·ligent 
(smart city) on és la facilitadora de serveis que permet una millor re-
lació entre ciutat i ciutadans. La mobilitat és un punt clau d'aquesta 
relació, ja que afecta a diferents aspectes, tals com la contaminació 
(emissió de gasos contaminants), la qualitat de vida (fer més efi-
cients els desplaçaments) o la seguretat (coneixement de l'estat de 
la via pública), entre d'altres.

A càrrec de de Carlos Monzo (director del programa de postgrau 
smart cities: ciutat i tecnologia de la UOC)

16.25 - 16.45
GRANOLLERS INTERACTIU STREET VIEW
El tour virtual és una visita interactiva dins del negoci (comerços, 
pimes, empreses o entitats), utilitzant la tecnologia Google Street 
View. Aquest és un nou tipus de màrqueting en què els clients tro-
ben els seus productes i visiten els establiments adherits a la plata-
forma, a través d'Internet i en qualsevol dispositiu. 

A càrrec de Joan Marc Fortuny (director tècnic de TourMEDIA)

PROGRAMACIÓ DIMECRES 14 DE JUNY

Sessió organitzada per Digital Granollers
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16.50 - 17.10
URBIOTICA
Presentació de l’activitat d’aquesta empresa tecnològica, pionera en 
l’àmbit de les smart cities i l’internet de les coses. Està dedicada al 
desenvolupament de solucions intel·ligents basades en xarxes de 
sensors sense fil.

A càrrec de Josep Maria Torras (director general d’Urbiotica)

17.15 - 17.35
GESTIÓ DE PUNTS DE RECÀRREGA PÚBLICS
I ELS SEUS USUARIS
En aquesta sessió s’abordaran qüestions com el disseny i el di-
mensionament de xarxes de punts de recàrrega en municipis, 
l’explotació i manteniment dels punts de recàrrega, les plataformes 
de control per a la monitorització de punts de recàrrega o la gestió 
d’incidències i mals usos dels punts de recàrrega.

També s’analitzarà un cas d’èxit, el projecte realitzat a Sant Cugat 
del Vallès.

A càrrec de David Rodríguez (director d’Evectra)

17.40 - 18.00
PRESENTACIÓ DE LA COOPERATIVA DE MOBILITAT
SOSTENIBLE SOM MOBILITAT
Som Mobilitat, cooperativa de consum que treballa per a una mobi-
litat més sostenible, per oferir productes i serveis als seus socis amb 
l’objectiu d’accelerar la transició cap a una mobilitat +sostenible. 
Creant comunitat i aplicant tecnologia, volem impulsar la mobilitat 
elèctrica compartida. 

A càrrec d’Arnau VIlardell (soci de consum de la cooperativa Som 
Mobilitat)

PROGRAMACIÓ DIMECRES 14 DE JUNY

Sessió organitzada per Digital Granollers
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PROGRAMACIÓ
DIJOUS 15 DE JUNY

11.30 - 11.50
DIFUSIÓ DEL GRAU DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL
A càrrec de representants de la Universitat de Vic-Universitat Cen-
tral de Catalunya.

11.55 - 12.15
DIFUSIÓ DEL GRAU D’EMPRENEDORIA EN ECONOMIA DIGITAL
A càrrec de Xavier Ginesta (vicedegà de la Facultat d’Empresa i Co-
municació de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya)

12.20 - 12.40
SESSIÓ INFORMATIVA DEL GRAU DE VIDEOJOCS
DES DEL PUNT DE VISTA DE L’ESTUDIANT
A partir de la pròpia experiència com a estudiant de quart del grau 
de Videojocs del TecnoCampus Mataró-Maresme, l’Eduard Àlvarez, 
alumne destacat de la seva promoció, realitzarà una sessió informa-
tiva del grau.

La indústria dels videojocs és el sector cultural amb més creixement, 
una professió de futur i amb futur.

A càrrec d’Eduard Àlvarez (estudiant de la Fundació Tecnocampus 
Mataró-Maresme)

12.45 - 13.05
CICLES FORMATIUS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

A càrrec de representants de l’Escola Municipal d’Art i Disseny de 
la Garriga (EMAD).
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13.10 - 13.30
PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA D’ESTUDIS
DE L’ESCOLA DE MITJANS AUDIOVISUALS EMAV
A càrrec de representants de l’Escola de Mitjans Audiovisuals de 
Barcelona.

13.35 - 13.55
PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA D’ESTUDIS
DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA ERAM
A càrrec de representants de l’Escola Universitària ERAM de Girona.

PROGRAMACIÓ DIJOUS 15 DE JUNY

107.6 FM
www.radiogranollers.cat

@RadioGranollers
@RadioGrEsports

Facebook.com/RadioGranollers
Facebook.com/RadioGranollersEsports
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MAC DRONE
El drones han deixat de ser un fenomen emergent per esdevenir tota 
una realitat que es troba en ple procés d’evolució i d’expansió. Es pre-
veu que el seu mercat a nivell mundial superi els 8.000 milions d’euros 
en els propers tres anys, amb creixements anuals superiors al 20%

Des de fa vàries edicions, el MAC para especial atenció a l’aplicació 
dels drones en el món audiovisual, a través de sessions informatives, 
demostracions pràctiques i presentació de novetats.

Enguany continuem explorant aquest vessant, gràcies a la col·laboració 
de l’associació Lleida Drone, entitat pionera en l’àmbit nacional i mem-
bre del clúster Catalonia Smart Drones, una iniciativa conjunta de la 
Generalitat de Catalunya i la indústria catalana dels drones, recentment 
constituït i destinat a impulsar el sector a Catalunya i augmentar-ne la 
competitivitat.

PROGRAMACIÓ
DIMECRES 14 DE JUNY

PROGRAMACIÓ
DIJOUS 15 DE JUNY

10.00 - 20.30
Exposició, demostracions i vol de diferents tipologies de drones, in-
cloent el  DJI Mavic, L’aparell més destacat per a usos audiovisuals.

S’analitzaran els drones i les seves diverses aplicacions. També tot 
allò relatiu a les càmeres i els drones i la seva relació amb el sector 
audiovisual.

10.00 - 14.30
Exposició, demostracions i vol de diferents tipologies de drones i 
taller de minidrones.
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MAC RV
La Realitat Virtual és la tendència tecnològica que, a hores d’ara, 
viu una major expansió. Els seus amplis i diversos camps d’aplicació 
-amb projectes en el món de l’educació, la medicina o la publicitat- li 
auguren unes grans perspectives de futur.

Les previsions de creixement del sector a nivell mundial fan feredat. 
S’estima que la utilització d’ulleres de RV amb finalitats empresarials 
i particulars creixi dels 15 bilions actuals fins als 130 bilions en els 
propers quatre anys.

Formes narratives més dinàmiques i intuïtives, que potenciïn les 
possibilitats de simulació, d’immersió i d’interacció. En una paraula: 
d’emoció. El repte de la RV és tan senzill com apassionant: cercar els 
punts de vista més impossibles però, alhora, generar experiències 
molt vinculades a la realitat.

Tanmateix, aquest és un món molt volàtil, en el qual la tecnologia 
avança més ràpidament que la nostra capacitat d’assimilació com 
a usuaris. Tot just quan estem vivint la popularització de la RV, a 
l’horitzó ja es perfila una nova tendència: l’anomenada Realitat Mixta 
(MR) serà la nova frontera. Una hibridació d’entorns virtuals amb el 
nostre món físic, en temps real, en el qual podran interactuar perso-
nes i objectes, tant reals com virtuals.

De moment, el MAC proposa viure una innovadora experiència sen-
sitiva a través d’un revolucionari simulador de realitat viirtual dissen-
yat a Catalunya i amb èxit internacional. Una irresistible combinació 
d’innovació tecnològica i aposta recreativa de primer nivell.



73

MERCAT AUDIOVISUAL DE CATALUNYA | FIRA MAC

PROGRAMACIÓ
DIMECRES 14 DE JUNY DE 10:00 A 20:00
DIJOUS 15 DE JUNY DE 10:00 A 14:30

WHIPLASH
Whiplash és un innovador simulador de realitat virtual, el primer dis-
positiu capaç de generar moviments tridimensionals de 360º en dos 
eixos. És compatible amb els principals models d’ulleres de realitat 
virtual (Gear VR, Oculus, HTC)

El Whiplash és un capítol a part en el sector dels dispositius de realitat 
virtual. Una nova manera de veure i sentir les coses, una nova realitat 
que esborra fronteres. Gràcies a la combinació del seu disseny i la seva 
inventiva tecnològica, proporciona una experiència realment immersiva.

Fins al punt que aquest any ha triomfat al CES 2017 de Las Vegas i 
ha estat guardonat en la categoria d’experiència de realitat virtual en 
el marc del Mobile World Congress celebrat aquest any a Barcelona.
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MAC 360O

Després de la irrupció del 3D al cinema i a la televisió i en aquest an-
hel constant per introduir l’audiència dins de la imatge, la tecnologia 
dels 360º sobresurt com la nova tendència de futur de l’audiovisual. 

La complexitat tècnica del format feia que, fins ara, aquest sistema 
només pogués ser projectat en sales IMAX. Però l’evolució i la demo-
cratització de la tecnologia digital han donat lloc a solucions i dis-
positius compactes, lleugers i assequibles per al mercat de consum.

En paral·lel, companyies com Facebook o YouTube ja han adaptat 
les seves plataformes per acollir continguts enregistrats en format 
panoràmic.

Aquest nou concepte té una aplicació tant en l’àmbit de la creació 
artística i de l’educació com de l’oci i l’entreteniment. Això donarà 
pas a una nova narrativa audiovisual, en la qual conceptes com “en-
focament” o “enquadrament” ja no tindran sentit.

En l`àmbit televisiu, ja hi ha veus que auguren la transformació dels 
formats tradicionals, en favor d’una major interacció i de l’aparició 
de noves categories, com el periodisme i el màrqueting immersius.

Per tot plegat el MAC 2017 presenta, per primera vegada, un tast 
d’aquesta fascinant combinació d’imatge i so embolcallants. Una 
proposta d’allò més seductora per als fanàtics de la immersió total.
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PROGRAMACIÓ
DIMECRES 14 DE JUNY DE 10:00 A 19:00
DIJOUS 15 DE JUNY DE 10:00 A 14:30

ESFERA IMMERSIVA 360º
Espai fulldome, també anomenat cinema esfèric, que ofereix una ex-
periència espectacular de projecció en 360º a través d’una pantalla 
circular.

La visió, i sobretot les sensacions de l’espectador, són completament 
diferents de les que ofereix una projecció convencional en pantalla 
plana, ja que el subjecte es troba integrat dins la mateixa acció, amb 
una sensació envoltant. 

La programació oferirà una variada mostra d’aquesta tecnologia, 
combinant imatge real i imatge infogràfica. També es mostraran les 
possibilitats d’adaptar imatges convencionals al format de 360º.

Ubicació: terrassa exterior
Capacitat: 20-25 persones.
Sessions: cada 20’
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EL MAC EN 360º
Els 360º permeten viure una experiència integral i en primera perso-
na. Fins al punt que l’espectador pot escollir la perspectiva des de 
la qual vol gaudir dels continguts multimèdia, adoptant un paper de 
realitzador actiu.

Una pantalla gegant de LED de 4,5 x 2,5 m., amb un gran camp de 
visió, oferirà una experiència visual d’alta resolució. Aquí es podran 
veure en directe els vídeos en 360º que s’enregistraran durant tot 
el MAC i que també es podran seguir a través de les xarxes socials 
(Instagram, Periscope…) i dels canals del MAC a plataformes que 
ja han habilitat la reproducció de vídeos en 360º, com YouTube o 
Facebook.

L’experiència serà completa ja que un ratolí o un trackpad permetrà 
a l’espectador moure el vídeo dins de la pantalla i interactuar amb 
la projecció.
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MAC PLAY
Enguany el MAC dedica atenció a la Realitat Virtual i, en aquest con-
text, els desenvolupadors de videojocs es troben a l’avantguarda. 
De fet, el 35% de les empreses de videojocs radicades a Catalunya 
afirma estar desenvolupant jocs de RV.

Al voltant d’un 30% dels catalans, nens i adults, juguen amb vi-
deojocs com a una forma habitual d’entreteniment i d’oci. Aquest 
sector està experimentant una gran expansió i dinamisme. El 85% 
d’empreses de videojocs actives avui dia no existien fa 10 anys. 
Aquest creixement s’ha accelerat en els darrers cinc anys, durant els 
quals s’han constituït el 63% de les firmes actuals.

Barcelona i Catalunya capitalitzen bona part d’aquesta puixança en 
tot l’àmbit estatal. La concentració de talent, l’esperit emprenedor 
i la formació específica (amb set graus, un postgrau i un màster) 
s’han aliat per configurar un sector audiovisual amb un gran poten-
cial/actiu valor industrial i un creixent reconeixement social.

Algunes dades avalen/constaten aquest impacte econòmic. A Cata-
lunya estan radicades el 25% de les empreses de videojocs de l’estat 
espanyol, que facturen el 40% del total de l’estat.

L’any 2016, al Llibre Blanc de la Indústria Catalana figuren 120 em-
preses de videojocs amb un total de 1.687 treballadors i una factura-
ció de 217 milions d’euros. Segons algunes fonts, la facturació de les 
empreses desenvolupadores amb seu a Catalunya ha augmentat en 
termes absoluts un 41% en un any.

La professionalització i la capacitat de gestió i finançament per a 
poder ser competents a nivell internacional són les assignatures 
pendents per consolidar aquest sector i fer que Catalunya esdevin-
gui un catalitzador per impulsar la indústria del videojoc.

Durant la segona jornada del MAC 2017, l’àmbit específic MAC Play, 
ubicat dins Fira MAC, oferirà l’oportunitat de conèixer de prop i jugar 
amb algunes de les principals creacions realitzades a casa nostra.
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PROGRAMACIÓ
DIJOUS 15 DE JUNY DE 10:00 A 14:30

IVANOVICH GAMES
Aquesta empresa catalana dedicada a la creació de videojocs des 
de fa set anys mostrarà dins l’àmbit MAC Play dues de les seves 
creacions, dissenyades especialment per a Realitat Virtual. Un dels 
seus títols de més èxit i la presentació d’una de les darreres novetats 
que ha desenvolupat.

Final Soccer VR: un simulador de futbol multijugador que ofereix 
una experiència increïble com a porter (VIVE/OCULUS) o davanter 
(VIVE), enfrontant-se als millors equips del món. Gràfics i anima-
cions realistes obtingudes a partir de captura de moviments de ju-
gadors professionals. 

Operation Warcade: és un shooter dissenyant especialment per a 
la Realitat Virtual. Permet reviure l’experiència de jugar a la clàssica 
màquina recreativa de guerra de finals del 80 d’una manera totalment 
insòlita gràcies a la RV i a un innovador sistema d’immersió que per-
met viatjar a l’interior del videojoc. El jugador pot disparar des d’un 
helicòpter, darrere d’una trinxera o des de l’interior d’un tanc.
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JANDUSOFT
Creada a Barcelona l’any 2012 com a companyia independent, 
aquesta firma presentarà demos de dos dels seus jocs:

Caveman Warriors: joc de plataformes multijugador per a 1-4 perso-
nes en forma de viatge a la prehistòria, inspirat en jocs clàssics com 
New Super Mario, Joe & Mac, Trine o MetalSlug. Tant per l’estil gràfic 
com pel nivell de dificultat, proposa un viatge enrere en el temps, 
per reviure les sensacions d’aquells arcades de la dècada dels 80, on 
només el millor aconseguia arribar al final del joc.
www.cavemanwarriors.com

Froak Adventures: joc de plataformes per a Realitat Virtual a través 
del visor Oculus Rift, ideat per a ser publicat a Oculus Store, Steam 
VR i Sony Playstation VR.

CENTRES DE FORMACIÓ
Durant la segona jornada del MAC, l’espai MAC Play també 
acollirà la presència dels següents centres de formació, es-
pecialitzats en l’àmbit audiovisual i comunicatiu:

ESCOLA DE MITJANS AUDIOVISUALS EMAV BARCELONA

ESCOLA UNIVERSITÀRIA ERAM GIRONA

FUND. TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME MATARÓ

ESCOLA MUNICIPAL D’ART I DISSENY LA GARRIGA
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ELS HEREUS
DIGITALS
DANIEL NAVARRO
SOCI I FUNDADOR DE
DOLORES ENTERTAINMENT

Podem dir que estem vivint una època daurada del videojoc nacional.

Hem passat de ser vistos com a 4 frikies que feien coses rares tan-
cats davant d’un ordinador, a ser una indústria cultural. I per si tot 
això fóra poc, alguns dels nostres treballs estan començant a con-
siderar-se art.

Però si tenim una mica de memòria, podem recordar que en els 80 
vàrem viure el que es va considerar l’edat d’or dels videojocs espan-
yols. Una època on la indústria estava pràcticament en bolquers, 
ja que amb prou feines havia fet els seus primers passos, i les em-
preses d’aquí sense cap tipus d’ajuda i a base de molt d’esforç van 
aconseguir posar-se al capdamunt del panorama internacional, amb 
títols tan emblemàtics com Spirit, Fernando Martin, Army moves i 
com no La Abadía del Crimen, considerat un dels millors jocs de tota 
una generació, tant a nivell nacional com internacional.

Si ho teníem tot, què és el que va fallar? Per què poca gent recorda 
tota una dècada d’esforç i dedicació? La resposta és òbvia: va fallar 
l’educació.

Ara han aparegut com xampinyons un fotimer de carreres i graus 
d’especialització d’aquest sector, encara que és important remarcar 
que quantitat no té perquè voler dir qualitat.

Això ha fet que tots aquells que portem ja un cert temps en el 
sector, estiguem impartint classes en un o altre d’aquests cursos. 
M’agradaria dir d’una forma romàntica que no ho fem ni per l’or ni 
per la plata, sinó perquè com a hereus d’aquesta primera genera-
ció d’herois/exploradors/bojos que es van deixar la pell per després 
convertir-se en els grans oblidats, aconseguiren plantar una llavor 
que ara està brollant. I ara nosaltres tenim l’obligació moral d’agafar 
el testimoni per evitar que tot això torni a passar.

OPINIÓ
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ZONA EXTERIOR

PROGRAMACIÓ
DIMECRES 14 DE JUNY DE 10:00 A 20:00
DIJOUS 15 DE JUNY DE 10:00 A 14:30

EXPOSICIÓ DE VEHICLES ELÈCTRICS
Exposició dels vehicles elèctrics Renault Twizy i Zoe i d’un punt de 
recàrrega de VE amb plaques solars, amb demostracions.

És un bon exemple de generació fotovoltaica amb regulació 
d’injecció de potència a la xarxa i un sistema de recàrrega de vehi-
cles elèctrics.

A càrrec de les empreses Circutor i Grup d’Automoció i Serveis Pru-
na (GASP)

Sessió organitzada per Digital Granollers
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FIRA MAC (NAU DE DENTS DE SERRA)

DISTRIBUCIÓ D’ESPAIS

ZE

FM

E

SC

MP

MD

RV

360o

E

MAC DRONE

MAC RV

MAC PLAY

SPEECH
CORNER

ESPAIS
EXPOSITIUS

MAC 360O ZONA
EXTERIOR

SC

E

MD

ZE360O

RV

MP
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ESPAIS EXPOSITIUS
DIMECRES 14 DE JUNY DE 10:00 A 20:00

MAC PLAY
DIJOUS 15 DE JUNY DE 10:00 A 14:30

ESPAI 1 AEQ-KROMA
ESPAI 2 VIDEOLAB
ESPAI 3 LLOGUER AUDIOVISUAL
ESPAI 4 MEDIACOPTER
ESPAI 5 PERCON
ESPAI 6 DISEFOTO
ESPAI 7 STRIMEANDO
ESPAI 8 AUDIOTECNOLOGIAS
ESPAI 9 VSN & MEDIABANK
ESPAI 10 PLAYFILM
ESPAI 11 EIKONOS

ESPAI 1 IVANOVICH GAMES
ESPAI 2 JANDUSOFT
ESPAI 3 ESCOLA MUNICIPAL D’ART I DISSENY DE LA GARRIGA
ESPAI 4 FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME
ESPAI 5 
ESPAI 6 ESCOLA DE MITJANS AUDIOVISUALS EMAV
ESPAI 7 ESCOLA UNIVERSITÀRIA ERAM

2

5

6 93 7

3

10

6

4 8

4

11

7

1

1 2

5
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EMPRESES

Disseny, comercialització i instal·lació de materials acústics, sistemes 
d’insonorització i serveis d’enginyeria acústica.

Desenvolupa, fabrica i comercialitza equipaments i sistemes d’auto–
matització i producció per a ràdio, televisió i altres mitjans des de fa 
més de 35 anys, oferint productes d’alta qualitat amb dissenys inno-
vadors d’alta tecnologia, a preus molt competitius. Com a fabricant 
d’equips per a broadcast, AEQ dedica el 25% dels seus recursos 
humans a I+D.

El 2014, AEQ va adquirir l’empresa Kroma, amb la seva família de 
monitors de vídeo i sistemes d’intercom per a aplicacions de bro-
adcast.

AEQ serveix a un ampli grup de clients de tot el món amb la seva 
avançada tecnologia d’àudio, experiència en comunicacions telefò-
niques i en aplicacions per a l’emmagatzemament d’àudio i automa-
tització de sistemes de producció i emissió multimèdia.

ACÚSTICA INTEGRAL

93 734 65 64
info@acusticaintegral.com
www.acusticaintegral.com

AEQ-KROMA
ESPAI EXPOSITIU 1

DIMECRES 14

91 686 13 00
nolivella@aeq.es

www.aeq.es
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Empresa fundada el 1999 i formada per un equip d’enginyers de Te-
lecomunicacions i enginyers informàtics dedicats a la realització de 
projectes en els sectors del broadcast professional i les tecnologies 
de la informació.

Els nostres desenvolupaments consisteixen en projectes fets a mida, 
la interfície dels quals pot anar destinada a operadors i/o usuaris i 
també treballs automàtics.

Disposem de productes broadcast innovadors per a una instal·lació 
immediata en emissores de televisió, així com productes tecnològics 
per a diferents tipus d’empreses. L’avantatge dels nostres productes 
és que són fàcilment adaptables al nostre client, atès que han estat 
desenvolupats completament per Anglatècnic.

Empresa dinàmica, amb una dilatada experiència en el camp del so 
i de les noves tecnologies. Audiotecnologías aporta solucions als 
problemes relacionats amb l’àudio i vídeo professional, amb un ser-
vei ràpid i personalitzat.

ANGLATÈCNIC
SPEECH CORNER
DIMECRES 14

93 448 80 95
enric@anglatecnic.com
www.anglatecnic.com

AUDIOTECNOLOGÍAS
ESPAI EXPOSITIU 8
DIMECRES 14

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



90

MERCAT AUDIOVISUAL DE CATALUNYA | FIRA MAC

EMPRESES

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

A on t’agradaria viatjar avui? La visió i sobretot les sensacions de 
l’espectador dins les nostres cúpules immersives són diferents, ja 
que aquest es troba dins de la pròpia projecció embolcallant.

El seu particular sistema de projecció combina els continguts cultu-
rals amb la diversió i l’oci. Un espai on somiar i aprendre alhora. La 
possibilitat de passejar per l’astronomia, la geografia, les ciències 
naturals tan sols creuant una porta. I tot en un entorn fascinant, on 
la imatge i el so juguen un paper molt important.

El seu particular disseny, associat a una aposta en escena especta-
cular, fa de l’esfera immersiva 360º un divertiment inoblidable. Ben-
vinguts a la llibertat del vídeo en 360º.

A VISUAL PRO

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

BAIL OUT IMMERSIVE
TERRASSA EXTERIOR

93 458 58 75
bailout@bailout.es 

www.bailout.es
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Serveis especialitzats d’assessorament tècnic en assegurances per a 
productores i empreses del sector audiovisual: assegurances de res-
ponsabilitat civil, rodatges i materials, accidents, pimes, autònoms, etc.

Amb més de 40 anys d’experiència, disposa de 6 centres productius 
que treballen en el disseny i fabricació d’equips destinats a millorar 
l’eficiència energètica: equips de mesura i control de l’energia elèctri-
ca i de la qualitat del subministrament, protecció elèctrica industrial, 
compensació de reactiva i filtratge d’harmònics, recàrrega intel·ligent 
de vehicles elèctrics i energies renovables. Aportem solucions amb 
més de 3.000 productes a més de 100 països de tot el món.

CATALANA OCCIDENT
ASSEGURANCES

666 594 492
vicky.prenafeta@agentes.catalanaoccidente.com
www.catalanaoccidente.es

CIRCUTOR
ZONA EXTERIOR

93 745 29 00
central@circutor.com
www.circutor.es
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EMPRESES

Constituïda a Barcelona el novembre de 1997 i recollint l’àmplia ex-
periència en el món de l’audiovisual dels seus socis fundadors, s’ha 
envoltat dels millors professionals per tal d’oferir un producte de 
qualitat. Si bé va començar com a una productora dedicada prin-
cipalment a l’àmbit de la ficció seriada, l’experiència acumulada en 
aquest camp ha fet possible que l’empresa ampliï la seva base pro-
ductiva. Actualment, es dedica també a la producció cinematogràfi-
ca, de TV movies, i de documentals. Així mateix, ha produït diversos 
programes televisius destinats a l’entreteniment i la divulgació.

Importadors i distribuïdors de material per a vídeo: trípodes, su-
ports i bosses Manfrotto.

DIAGONAL TV

93 268 85 30
info@diagonaltv.es
www.diagonaltv.es

DISEFOTO
ESPAI EXPOSITIU 6
I SPEECH CORNER

DIMECRES 14

93 750 72 05
disefoto@disefoto.es

www.disefoto.es
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Neix de la necessitat de desenvolupar veritables productes au-
diovisuals, drets d’autor i marques comercials, tant intel·lectuals i 
tecnològics, en totes les plataformes conegudes. Per sobre de tot, 
aquests productes han de tenir un fort potencial de coproducció 
internacional.

Efímero Films vol ser un punt de trobada a la cruïlla entre el desen-
volupament i la producció. Un centre d’operacions en què coincidei-
xin el desenvolupament, l’exploració, la formació i l’assessorament 
professional.

Empresa de serveis audiovisuals especialitzada en el muntatge i 
l’assistència tècnica audiovisual: projecció, videomosaic, pantalles 
LED, interactius, realització HD en directe, so, il·luminació, etc. Tam-
bé ofereix el subministrament i el lloguer d’equips audiovisuals amb 
un estoc de més de 2.000 referències i la producció i realització de 
continguts, edició, postproducció d’àudio i vídeo, mapatges i efec-
tes 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.

EFÍMERO FILMS

653 383 079
info@efimerofilms.com
www.efimerofilms.com

EIKONOS
ESPAI EXPOSITIU 11
DIMECRES 14

93 439 73 05
eikonos@eikonos.com
@eikonos_sa
www.eikonos.com
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EMPRESES

Empresa de consultoria i enginyeria que desenvolupa projectes de 
mobilitat elèctrica, amb l’objectiu de donar solució tècnica a la intro-
ducció del vehicle elèctric tant a les ciutats (suport a l’administració 
pública) com a empreses públiques i privades (suport a empreses 
amb flotes de vehicles, a empreses gestores d’aparcament, etc.) 

El nostre valor afegit es basa en aportar el nostre coneixement i 
experiència en el desenvolupament de la mobilitat elèctrica dins de 
les smart cities i en empreses que representi una millora econòmica 
i mediambiental per a la realització de la seva activitat econòmica.

Som un grup de tres concessionaris oficials, referència en el sector 
de l’automòbil al Vallès Oriental i al Maresme: Automòbils Pruna Re-
nault i Dacia, a Granollers i Mollet del Vallès; Midocar - 2010 Mazda, 
a Granollers, i Pruna Motor BMW, Mini i BMW Motorrad, a Granollers 
i Mataró.

L’experiència de més de 70 anys en el sector i els nostres clients, 
parlen per nosaltres. A GASP t’oferim una àmplia varietat de vehicles 
nous i d’ocasió, des de marques premium fins a marques low cost.

Disposem de tallers amb la tecnologia més avançada per diagnosti-
car i reparar qualsevol de les marques actuals, amb la qualitat i ga-
rantia que esperes de nosaltres. Les nostres renovades instal·lacions 
estan condicionades amb els millors serveis.

EVECTRA
SPEECH CORNER

DIMECRES 14

93 272 28 30
info@evectra.es
www.evectra.es

GRUP D’AUTOMOCIÓ
I SERVEIS PRUNA (GASP)

ZONA EXTERIOR

93 849 03 00
www.gasp.com
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Grup global de comunicació i tecnologia que crea, produeix i difon 
continguts digitals i audiovisuals. La nostra missió és oferir solucions 
de comunicació i tecnologia i generem continguts per a tots els su-
ports i formats, mantenint sempre un compromís amb la innovació, 
la societat i les persones.

Empresa especialitzada en la creació de continguts audiovisuals en 
vídeo i animació 2D/3D. Més de 10 anys realitzant vídeos per a pu-
blicitat, corporatius i realitat virtual.

GRUP LAVINIA
SPEECH CORNER
DIMECRES 14

93 272 34 10
comunicacion@lavinia.tc
www.lavinia.tc

GRUPOAUDIOVISUAL.COM

93 702 16 30
info@grupoaudiovisual.com
www.grupoaudiovisual.com
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EMPRESES

Ivanovich Games és una empresa amb seu a Sant Cugat que des de 
2009 es dedica a la creació i publicació de videojocs per a diverses 
plataformes, amb especial èmfasi en jocs de realitat virtual i jocs per 
a mòbils.

Va néixer a Barcelona l’any 2012 com a companyia independent per 
desenvolupar videojocs amb un esperit innovador. El seu primer 
gran èxit va ser Guess who?, que va ser núm. 1 a molts mercats, 
incloent-hi els Estats Units, amb més de vuit milions de jugadors 
arreu del món.

Des d’aleshores ha creat diversos títols per a mòbil, acumulant més 
de vint milions de descàrregues. Actualment està focalitzant la seva 
activitat en el desenvolupament de jocs per a PC i consoles, amb 
l’objectiu de convertir-se en un dels estàndards de la creixent indús-
tria nacional de videojocs.

JanduSoft és membre de les associacions Professional Associated 
Developers (PAD) i Desarrollo Español de Videojuegos (DEV)

IVANOVICH GAMES
ESPAI EXPOSITIU 1

DIJOUS 15

609 934 945
ivan@ivanovichgames.com
www.ivanovichgames.com

JANDUSOFT
ESPAI EXPOSITIU 2

DIJOUS 15

657 565 440
press@jandusoft.com

www.jandusoft.com
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L’associació Lleida Drone està constituïda per vàries dotzenes de 
professionals, aficionats i empreses de l’àmbit dels drones que se 
citen amb freqüència en l’entorn creatiu del Parc Científic i Tecnolò-
gic de Lleida, per tal de desenvolupar projectes de tecnologia con-
junts i també per organitzar jornades divulgatives. És el cas de les 
Conferències Professionals i Amateur Lleida Drone, en les quals es 
donen a conèixer les innovacions en aquest sector.

Lleida Drone va néixer el 2011, amb la col·laboració del Parc Científic 
i Tecnològic de Lleida i del Centre de Producció Audiovisual Magical 
Media, on generalment es realitzen les seves trobades.

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.

Equips de primeres marques i d’última generació, sempre revisats, 
nets i en perfectes garanties de funcionament.

Modalitat de lloguer lliure, sense operador i sense marcar els equips.

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

LLEIDA DRONE
MAC DRONE I SPEECH CORNER

lleidadrone@gmail.com
www.lleidadrone.com

LLOGUER AUDIOVISUAL
ESPAI EXPOSITIU 3
DIMECRES 14

93 015 32 32
info@llogueraudiovisual.cat
www.llogueraudiovisual.cat
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EMPRESES

Volem amb multicòpters teledirigits amb càmeres instal·lades que 
enregistren imatges aèries. Fem possibles les retransmissions en di-
recte des dels drones, en espais interiors i exteriors.

Equip de fotògrafs professionals independents especialitzats en fo-
tografia 360º, visites virtuals, realitat virtual, realitat augmentada i 
fotografia convencional.

El nostre treball comprèn tot el procés creatiu, des de la creació 
del contingut visual fins a l’edició, el muntatge i la postproducció. 
D’aquesta manera, oferim un producte ajustat a les necessitats del 
client, amb acabats d’alta qualitat i a punt per ser utilitzat.

Som fotògrafs professionals, amb molta experiència i formació. Es-
tem al dia de les últimes tendències i avenços tecnològics del sector 
per a poder oferir als clients el millor de l’actualitat. Ens ajustem a les 
necessitats del client amb rigor professional, una actitud honesta i 
transparent, i hi establim un lligam per respondre adequadament als 
imprevistos que puguin sorgir.

MEDIACOPTER
ESPAI EXPOSITIU 4

DIMECRES 14

93 861 49 41
info@mediacopter.cat
www.mediacopter.cat

MEROPS 360º

669 026 344
info@merops360.com
www.merops360.com
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Music Library & SFX és una plataforma que t’ofereix música de qua-
litat i efectes de so per a la seva sincronització en tota mena de 
continguts.

Des de fa més de 14 anys som subeditors y representants en exclu-
siva per Espanya d’un dels millors catàlegs de música de producció 
internacionals: Audionetwork ofereix més de 120.000 títols creats 
per compositors d’àmplia trajectòria. Música de tots els gèneres i 
estils produïda en els millors estudis amb músics professionals. Tam-
bé oferim AltMusic, música alternativa de caràcter local però amb 
vocació universal.

Tota la nostra música de producció, un cop llicenciada, queda co-
berta dels principals drets d’emissió multiplataforma, arreu del món 
i per sempre. A través de la nostra divisió Acorde, oferim totes les 
solucions musicals que calen per a la producció de qualsevol con-
tingut: pool de compositors, músics i artistes, orquestres i estudis.

Professionalitat, flexibilitat, qualitat i rapidesa són els nostres com-
promisos. Abarateix els costos de producció sense comprometre la 
qualitat del contingut.

MUSIC LIBRARY AND SFX

91 369 23 96
music@musiclibrary.es
www.musiclibrary.es
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EMPRESES

Són ja més de 30 anys els que Percon porta dedicats al disseny, fa-
bricació i comercialització de solucions de cablejat professionals en 
els àmbits del broadcast i multimèdia.

Seguint amb la nostra estratègia de servei que ens ha portat a aug-
mentar de forma constant el nostre catàleg, ara els prestigiosos ca-
bles d’àudio, vídeo, control, fibra òptica i tot tipus de cables mun-
tats de fabricació europea de Percon estan acompanyats de tot un 
seguit d’articles relacionats, com comprovadors, connectors, eines, 
rodets, etc. 

El nostre departament d’enginyeria ofereix assessorament en el dis-
seny de projectes i recomana quins productes s’adeqüen millor a les 
necessitats del client. Disposem d’una àmplia gamma de producte 
per donar solució a la indústria del broadcast, telecom, multimèdia 
i grans instal·lacions.

PERCON
ESPAI EXPOSITIU 5

DIMECRES 14

93 451 78 30
montse.permanyer@percon.es

www.percon.es

La plataforma integral de vídeo interactiu dirigida a productores, 
agències digitals i creatius audiovisuals.

PLAYFILM
ESPAI EXPOSITIU 10

DIMECRES 14

699 551 927
roberto@playfilm.tv

www.playfilm.tv
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Roca Umbert és una antiga fàbrica tèxtil que s’ha transformat en 
un espai cultural, de caràcter multidisciplinar, que treballa amb el 
teixit econòmic emergent i, en particular, amb el sector audiovisual 
de proximitat.

Un dels seus equipaments principals, el Centre Audiovisual, amplia les 
instal·lacions destinades a acollir més empreses i autònoms del sector 
audiovisual i les indústries creatives: 850 m2, completament equipats 
i amb serveis avançats que entraran en servei el gener de 2018.

Es constitueix com a una Societat Cooperativa de Consumidors i 
Usuaris, sense ànim de lucre. Els beneficis els reinverteixen en ac-
cions de mobilitat sostenible.

El seu objecte és el de d’impulsar totes aquelles accions o projectes 
que contribueixin a que tots els desplaçaments dels seus socis si-
guin més sostenibles i contaminin menys el medi ambient, reduint el 
número de vehicles acumulats a les nostres ciutats.

Els seus principis fundacionals són l’ampliació de les alternatives en 
transport sostenible; la construcció en comunitat d’altres opcions de 
mobilitat; l’aposta per una mobilitat més sostenible i menys conta-
minant, l’aposta per compartir vehicle i reduir el nombre de cotxes; 
la millora de la qualitat de l’aire de les ciutats i la reducció de les 
despeses en la mobilitat individual.

RESIDÈNCIES
DEL CENTRE AUDIOVISUAL
DE ROCA UMBERT

93 861 49 41
www.rocaumbert.cat

SOM MOBILITAT
SPEECH CORNER
DIMECRES 14

info@sommobilitat.coop
www.sommobilitat.coop
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EMPRESES

Strimeando és un servei de streaming multicàmera d’altes prestacions 
realitzat amb dispositius mòbils. Utilitzem els smartphones i tablets 
d’última generació amb accessoris específics per fer una realització 
multicàmera de l’esdeveniment. Treballem amb servidors dedicats 
com Amazon i Wowza o gratuïts com YouTube o Facebook Live. A 
partir d’ara, podràs retransmetre en directe tots els teus esdeveni-
ments des de qualsevol lloc i a un preu increïble.

I si vols viure de manera immersiva qualsevol tipus d’esdeveniment, 
també oferim vídeo en 360º. T’oferim la possibilitat de produir qual-
sevol tipus d’esdeveniment amb una visió revolucionària, més par-
ticipativa que mai. Ara, tu i els teus clients o fans podreu estar al 
mig de l’acció, siguis on siguis i en temps real amb la nostra solució 
exclusiva de streaming a 360º. Cobrim totes les plataformes actuals 
i futures com YouTube 360, Facebook Live 360, Periscope 360 y 
Twitter 360.

STRIMEANDO
ESPAI EXPOSITIU 7

DIMECRES 14

653 925 150
hola@strimeando.com
www.strimeando.com

Agència de màrqueting digital i publicitat online amb fotògraf certi-
ficat per Google i especialitzada en la producció de tours virtuals a 
través de la tecnologia Google Street View / Trusted. Un altre pro-
ducte en el qual també estan especialitzat és Tourmake.

També realitzen fotografia professional, disseny gràfic, maquinació 
web, xarxes socials i SEO.

TOURMEDIA
SPEECH CORNER

DIMECRES 14

717 19 30 00
tourmedia@gmail.com

www.tourmedia.es
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Desenvolupa solucions per a les ciutats en l’àmbit de la gestió de 
l’aparcament i del control del soroll, basades en sistemes de senso-
rització sense fil i en les noves tecnologies de l’internet de les coses. 
Urbiotica ha desplegat més de 12.000 sensors en projectes en més 
de 20 països.

Videolab és una empresa de postproducció, dedicada als serveis 
professionals de vídeo, àudio, cinema i multimèdia. Executem pro-
jectes per a empreses de qualsevol dimensió.

Amb una llarga experiència en el sector audiovisual i una bona re-
lació amb els principals fabricants del mercat, Videolab pot fer-se 
càrrec de tots els aspectes audiovisuals necessaris en la postpro-
ducció d’un projecte. Des dels serveis de broadcast, la plataforma 
on-line pròpia Videolabstream i a través de la venda de productes 
de les principals marques del sector.

Els nostres principals serveis són màsters DCP 4K, 2K i 3D, telecine 
a 4K, autories Blu-Ray i DVD, digitalització de vídeo, rodatges i edi-
cions, traducció i subtitulat i locucions.

URBIOTICA
SPEECH CORNER
DIMECRES 14

93 169 17 30
info@urbiotica.com
www.urbiotica.com

VIDEOLAB
ESPAI EXPOSITIU 2
DIMECRES 14

93 200 54 00
comercial@videolab.es
www.videolab.es
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VSN, empresa líder en solucions audiovisuals end-to-end per a la 
indústria broadcast estarà present al MAC 2017 juntament amb ME-
DIABANK, el marketplace de drets audiovisuals de produccions fi-
nalitzades que connecta productores amb els seus compradors.

VSN & MEDIABANK
ESPAI EXPOSITIU 9

DIMECRES 14

93 734 99 70
marketing@vsn.es

www.vsn.es

El projecte Whiplash va néixer el 2012, a partir d’un repte personal 
del seu desenvolupador: per què no crear una atracció apta per a 
tots els públics, sense tenir en compte els habituals filtres d’edat, 
alçada, pes o limitacions físiques?

És així com va néixer la companyia, fruit de l’esforç d’un equip mul-
tidisciplinar de tècnics i creatius que va anar resolent tots els reptes 
que plantejava aquest projecte.

El resultat és un revolucionari simulador de realitat virtual que plan-
teja una nova manera de veure i sentir les coses, una nova realitat. 
Whiplash és un pas més en el nivell de la realitat virtual.
L’èxit ha dut la firma a una expansió internacional, amb diverses ofi-
cines a Europa i els Estats Units. El seu objectiu? Tractar de deixar 
obsoleta avui la tecnologia del demà.

WHIPLASH ENTERTAINMENT
MAC RV

722 119 109
info@whiplash.es
www.whiplash.es

EMPRESES
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El sector audiovisual és un dels més actius a l’hora d’impulsar ini-
ciatives que desperten l’interès de l’ecosistema emprenedor. Un 
ecosistema en el qual trobem: clústers com Barcelona Tech City i 
el del mateix sector audiovisual; acceleradores com Impulsa Visión 
de RTVE, i accés al finançament públic o privat mitjançant xarxes 
de Business Angels, empreses de Venture Capital o plataformes de 
crowdfunding com Verkami.

I no cal anar molt lluny per trobar un bon exemple. Dins el marc del 
saló tecnològic e-Show, l’acceleradora de projectes digitals Conec-
tor va organitzar una StartUp Competition, la guanyadora de la qual 
va ser Mediabank, una marketplace per comprar i vendre contingut 
audiovisual.

No hi ha dubte que aquest entorn ha afavorit l’aparició d’una energia 
emprenedora sense precedents dins el sector. Però ser emprenedor 
és i ha estat sempre una professió d’alt risc no apta per a qualsevol 
persona.

Fa anys que tinc la sort d’estar en contacte permanent amb em-
prenedors, ja sigui des del vessant formatiu, com a mentor o sim-
plement seguint la seva evolució, i he pogut comprovar que hi ha 
tres grans tipologies: aquells que cerquen donar forma a un projecte 
d’autoocupació, els que volen aprofitar una oportunitat de negoci i 
els qui, a més de les dues característiques anteriors, transmeten una 
veritable passió per fer realitat el seu somni.

Tot i ser un ingredient fonamental, la passió per ella mateixa no és 
suficient per enfrontar-se als alts i baixos constants que formen part 
del dia a dia d’un emprenedor. Per no defallir en l’intent, a la passió 
pel projecte cal afegir convenciment i compromís. Només així serem 
capaços d’afrontar els riscos implícits en la professió d’emprenedor 
i tenir unes mínimes garanties d’èxit.

EMPRENEDOR,
UNA PROFESSIÓ D’ALT RISC
KIM RUIZ
CEO I FUNDADOR DE
KSIBE DIGITAL SOLUTIONS

OPINIÓ
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CENTRES DE FORMACIÓ

Des de 1970, EMAV, escola pública depenent del Consorci d’Educació 
de Barcelona, participa activament en la formació de professionals 
en el camp de la Comunicació Audiovisual. L’evolució apassionant 
del sector al llarg d’aquestes dècades, ens ha aportat algunes con-
viccions respecte als continguts i a la metodologia d’aprenentatge 
dels nostres alumnes.

En primer lloc, estem convençuts que una formació àmplia, combi-
nada amb una forta especialització, és el millor sistema per introduir 
l’alumne en el món professional. Vídeo, televisió, ràdio, cinema, mul-
timèdia, so, espectacles etc., són diverses expressions d’un mateix 
llenguatge, i només des del domini de la totalitat es pot aspirar a 
l’excel·lència en alguna de les tecnologies. D’altra banda, el treball en 
equip és essencial en aquesta professió, en què el paper de cadascú 
depèn absolutament dels altres.

ESCOLA DE MITJANS
AUDIOVISUALS EMAV
ESPAI EXPOSITIU 6
I SPEECH CORNER
DIJOUS 15

93 310 03 00
emav@emav.com
www.emav.com



110

MERCAT AUDIOVISUAL DE CATALUNYA | FIRA MAC

CENTRES DE FORMACIÓ

L’Escola Municipal d’Art i Disseny de la Garriga és una escola d’arts 
plàstiques i disseny creada per iniciativa de l’Ajuntament de la Ga-
rriga, el curs 1988-1989. Actualment, l’escola té marcades dues línies 
d’actuació: d’una banda, estudis reglats amb titulació oficial, amb els 
cicles formatius, i, de l’altra, cursos, tallers i monogràfics de diferents 
especialitats per a totes les edats. L’EMAD ofereix cursos i tallers 
d’art i disseny amb titulació oficial i pròpia. Entre aquests, els cicles 
formatius de Cicle d’assistència al producte gràfic interactiu i el de 
Gràfica interactiva.

El sistema pedagògic de l’escola promou l’autonomia personal i la 
responsabilitat de l’alumnat en el marc de l’educació artística, on 
l’adquisició d’hàbits i tècniques de treball els permeti aprendre a 
aprendre.

Els objectius que identifiquen l’EMAD són la sensibilització de 
l’alumnat vers la cultura artística, l’aprenentatge del llenguatge plàs-
tic i teòric de l’art i el disseny, i facilitar la seva inserció en el món 
professional.

ESCOLA MUNICIPAL
D’ART I DISSENY
DE LA GARRIGA
ESPAI EXPOSITIU 3
I SPEECH CORNER

DIJOUS 15

93 860 59 90
emad@ajlagarriga.cat

www.emad.lagarriga.cat
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El centre ha creat, de forma pionera a l’estat, un Cicle de Grau 
Superior de Programació de Videojocs i Oci Digital. En dos anys 
acadèmics i, seguint un pla d’estudis elaborat conjuntament amb 
empreses del sector i universitats punteres, et convertiràs en un pro-
fessional plenament preparat per incorporar-te al món laboral com a 
programador de videojocs 2D-3D, programador d’aplicacions per a 
mòbils, game designer i podràs integrar-te amb plenes garanties en 
un equip multidisciplinari format per game artists, guionistes, caps 
de projecte, músics, creadors de nivells, etc.

Si tens esperit emprenedor, podràs posar en marxa la teva empresa 
assessorat pels professionals del centre i gràcies als coneixements 
empresarials adquirits.

ESCOLA PIA
DE GRANOLLERS

93 879 43 14
granollers@escolapia.cat
www.epiagranollers.cat
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CENTRES DE FORMACIÓ

Ubicada a la nova Factoria Cultural Coma Cros de Salt, és una es-
cola adscrita a la Universitat de Girona, que imparteix dos graus 
oficials amb un pla d’estudis únic: Audiovisual i Multimedia i Arts 
Escèniques. També es porten a terme diferents diplomes i cursos 
d’especialització.

L’EU ERAM és un centre d’estudis interdisciplinaris vinculat a la co-
municació i a les arts que aposta per una formació transdisciplinària 
i creativa, orientada al món professional.

El centre, pioner a Girona en la impartició d’estudis en el camp dels 
audiovisuals, els multimèdia i el disseny, està perfectament integrat 
en el teixit social i industrial que l’envolta, i lidera els sectors en què 
es desenvolupa la formació.

ESCOLA UNIVERSITÀRIA
ERAM

ESPAI EXPOSITIU 7
I SPEECH CORNER

DIJOUS 15

972 40 22 58
eram@eram.cat

ca.eram.cat
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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, integrant el món uni-
versitari, econòmic i social.

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.

FUNDACIÓ
TECNOCAMPUS
MATARÓ-MARESME
ESPAI EXPOSITIU 4
I SPEECH CORNER
DIJOUS 15

93 169 65 00
info@tecnocampus.cat
www.Tecnocampus.cat
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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 respos-
ta a les necessitats i requeriments innovadors que la societat precisa 
en cada moment. A més, el fet de comptar amb seus universitàries 
a Vic, Manresa, Granollers i Barcelona permet tenir una percepció 
directa de la realitat territorial que facilita la interacció.

La UOC és una universitat innovadora, arrelada a Catalunya i oberta 
al món, que forma les persones al llarg de la vida contribuint al seu 
progrés i al de la societat, alhora que duu a terme recerca sobre 
la societat del coneixement. El seu model educatiu es basa en la 
personalització i l’acompanyament de l’estudiant mitjançant l’e-lear-
ning. Innova en el model educatiu propi que se centra en l’estudiant, 
oferint una formació de qualitat i personalitzable, per fomentar la 
seva competitivitat i contribuir al progrés de la societat.

UNIVERSITAT DE VIC
UNIVERSITAT CENTRAL

DE CATALUNYA
SPEECH CORNER

DIJOUS 15

93 886 12 22
universitatdevic@uvic.cat

@uvic_news
www.uvic.cat

UNIVERSITAT OBERTA
DE CATALUNYA

SPEECH CORNER
DIMECRES 14

www.uoc.edu

CENTRES DE FORMACIÓ
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Els grans èxits del sector audiovisual sempre han tingut la cara de 
directors o periodistes. Alguns d’ells, prou coneguts entre nosaltres 
després de les cerimònies dels Gaudí, els Goya, els Oscars, o els re-
cents projectes reeixits de periodisme d’investigació que han tornat a 
reforçar el valor d’aquesta feina pel foment de la nostra democràcia.

Però, darrera d’aquests èxits hi ha projectes col·lectius. Mònica Terri-
bas, en una conferència a la UVic fa un parell d’anys, explicava que 
a la nostra societat som poc capaços de valorar els èxits col·lectius; 
som sempre molt més partidaris d’entronitzar lideratges individuals, 
molts d’ells “sota l’efecte microones” que provoquen els focus i les 
càmeres de televisió. Però, les facultats amb estudis de Comunica-
ció hem de trencar aquestes tendències, hem de posar en valor els 
projectes col·lectius com a claus de l’èxit de moltes iniciatives.

Per això, no oblidem la formació executiva en l’àmbit audiovisual. 
Productors, emprenedors, directius, clúster managers són claus per-
què el sector tiri endavant. Són la força tractora per a poder articular 
els projectes, des d’un punt de vista econòmic i empresarial. Són un 
puntal necessari perquè la creativitat dels directors cinematogràfics 
o l’agudesa dels periodistes acabi tenint recorregut. No podem pen-
sar que, simplement amb talent artístic, es pot acabar portant a ter-
me un projecte exitós: l’audiovisual és un sector de grans projectes 
grupals.

En aquest sentit, iniciatives com l’MBA que presenta la UVic-UCC, 
el nou grau en Emprenedoria en l’Economia Digital, o la sessions de 
networking que hem organitzat en el marc del MAC són el símptoma 
d’un compromís acadèmic, global, en la formació de tots els inte-
grants de les empreses del sector.

L’AUDIOVISUAL,
UN PROJECTE COL·LECTIU
XAVIER GINESTA
VICEDEGÀ DE LA FACULTAT D’EMPRESA
I COMUNICACIÓ DE LA UNIVERSITAT
DE VIC-UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA

OPINIÓ
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PROGRAMACIÓ
DIMECRES 14 DE JUNY: 11.00 | 13.00 | 17.00 | 18.00

DIJOUS 15 DE JUNY: 11.00 | 13.00
RECORREGUTS DE 20’ DE DURADA

DESCOBRINT LES RESIDÈNCIES
DEL CENTRE AUDIOVISUAL DE ROCA UMBERT
Visites guiades en grups reduïts al futur espai de residències del 
Centre Audiovisual de Roca Umbert, que es posarà en marxa el ge-
ner de 2018.

La inscripció i el punt de sortida del recorregut és al taulell de recep-
ció i acreditacions del MAC.
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L’espai a on se celebra el Mercat Audiovisual de Catalunya, Roca 
Umbert Fàbrica de les Arts, ha aconseguit, amb l’esforç de gestors 
i usuaris, consolidar-se com un lloc adequat on succeeixen tot ti-
pus d’activitats i experiències que responen a un concepte ampli de 
la cultura. L’evolució de Roca Umbert ha anat concretant prioritats 
especials, com el desenvolupament del sector audiovisual a Grano-
llers i la seva projecció exterior. És en aquest sentit que la promoció 
d’espais i serveis per a empreses, emprenedors i projectes residents 
a Roca Umbert s’ha convertit en un instrument fonamental per as-
sumir el repte de crear valor al sector audiovisual. 

L’espai per a empreses i emprenedors residents que està en activitat 
els darrers anys i la nova promoció que està pràcticament a punt de 
començar per a noves experiències i projectes empresarials, per-
metrà fer nous passos, generar noves idees, crear nous processos, 
nous productes i també nous serveis. En aquesta nova promoció 
s’ofereixen noves infraestructures, la provisió de nous serveis i per-
sonal especialitzat que ajuden a créixer, a ser més competitiu, més 
eficient i a plantejar nous reptes.

A Roca Umbert es busquen nous líders que assenyalin el millor camí 
dels futurs projectes del sector audiovisual i sectors relacionats, en 
el context d’una economia cada vegada més interrelacionada i més 
dinàmica. També de persones emprenedores i creadores de xarxes 
relacionals amb una perspectiva tant local com internacional. Roca 
Umbert busca nous líders inspiradors que vulguin assumir el risc de 
les noves dinàmiques empresarials, que vulguin liderar nous projec-
tes audiovisuals, que facin de Roca Umbert i de Granollers un hub de 
creativitat i d’excel·lència en la gestió. I a Roca Umbert es facilitaran 
i es donaran les condicions perquè aquests projectes siguin un èxit.

L’APOSTA DE GRANOLLERS
PEL SECTOR AUDIOVISUAL:
NOUS INSTRUMENTS PER A
PERSONES EMPRENEDORES
JOAN BELLAVISTA
DIRECTOR DEL PLA ESTRATÈGIC
DE GRANOLLERS I PROFESSOR DE LA UB

OPINIÓ
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PROGRAMACIÓ
PLATÓ DEL CENTRE AUDIOVISUAL
DIMECRES 14 DE JUNY DE 13:30 A 14:00

PRESENTACIÓ DE LA CINQUENA CONVOCATÒRIA
DEL CONCURS DE GUIÓ DE PROJECTES TRANSMÈDIA
Fa cinc anys el MAC i Guionistes Associats de Catalunya va fer una 
aposta pionera per un nou format narratiu que tot just aleshores 
s’estava desenvolupant en el nostre país. És així com va néixer un 
premi que enguany arriba a la seva cinquena edició i que ha propi-
ciat el desenvolupament de projectes en l’àmbit de les narratives i 
les plataformes interconnectades.

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

Els projectes transmèdia proposen una narració a través de múl-
tiples plataformes en què cada element contribueix d’una manera 
única a crear i compartir un univers narratiu per a l’espectador, que 
podrà submergir-se en les diferents plataformes, participar-hi i co-
crear el contingut.

La convocatòria és una iniciativa conjunta del Mercat Audiovisual de 
Catalunya (MAC) i Guionistes Associats de Catalunya (GAC), amb la 
col·laboració de la plataforma MiLAB de la Facultat de Ciències de 
la Comunicació Blanquerna-URL, el Màster de Disseny i Gestió de la 
Producció Audiovisual de la UAB (Universitat Autònoma de Barce-
lona) i TV3, que promociona el concurs a través els seus canals de 
comunicació.

Amb la intervenció de Marçal Cebrián (President de Guionistes As-
sociats de Catalunya) i Daniel Resnich (Coordinador del concurs)
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PONENTS

MARÇAL
CEBRIÁN
PRESIDENT DE
GUIONISTES ASSOCIATS
DE CATALUNYA (GAC)

DANIEL
RESNICH
COORDINADOR DEL CONCURS
DE GUIÓ DE PROJECTES
TRANSMÈDIA

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 te-
levisió. 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 desenvolupant dos llargmetratges 
de ficció.

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

És vocal de Guionistes Associats de Catalunya (GAC) i soci fundador 
de Goodmoment.es. Es dedica a la creació i al desenvolupament 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 possibili-
tats que s’obren en el camp social, l’educació i l’entreteniment. 
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En els últims anys hem vist com l’avanç tecnològic ha transformat 
tots els aspectes de la nostra vida diària. Des dels hàbits de consum, 
la gestió de la salut, l’accés a la informació o l’oci fins a centenars de 
“grans mínims” canvis que ens han fet oblidar com era la vida pre-
WhastApp. El màrqueting, el periodisme i el sector audiovisual han 
estat pioners en la utilització dels nous mitjans i s’espera que en els 
dels pròxims anys ho sigui l’educació immersiva.

El transmèdia storytelling és un format adequat per a aquesta trans-
formació perquè utilitza diferents mitjans per exposar un contingut 
generant compromís i participació en l’estudiant. Significa un canvi 
a l’hora de crear continguts perquè utilitza els ambients digitals ha-
bituals dels nadius digitals per facilitar la seva immersió.

Un contingut, una història i el seu univers, pot expandir-se en diferents 
mitjans (vídeo, pel·lícules, blog, apps) i ajudar a aconseguir els objec-
tius d’una educació que apunti a l’adquisició i millora de les habilitats i 
competències digitals del tractaments de la informació en l’estudiant.

La idea no és una sobreestimulació paralitzant sinó, per contra, la 
possibilitat de treballar en un permanent diàleg de sabers posant en 
pràctica i en qüestionament allò que s’ha après.

A Catalunya s’ha posat en marxa L’Aliança STEM. L’educació STEM 
-acrònim en anglès de Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Matemàtica- 
marca un clar índex de la capacitat formativa d’un país per mantenir 
un creixement sostingut. L’objectiu és fomentar la participació del 
sector educatiu, la investigació d’universitats i el sector productiu. No 
obstant això, l’art i les capacitats no han de deixar-se de costat i ja 
podem parlar del STEAM: STEM + Art i disseny. No hi ha dubte que el 
Transmèdia Storytelling ha de ser un aliat per a facilitar aquests canvi.

Les professions del futur encara no existeixen i la meitat de les que 
coneixem avui desapareixeran en deu anys. El que sabem és que si 
l’educació immersiva aconsegueix conciliar un sistema d’acord als 
temps de convergència digital i experiència interactiva, ajudarem a 
aconseguir una major competitivitat i un desenvolupament sostenible.

EDUCACIÓ IMMERSIVA
AMB TRANSMÈDIA STORYTELLING
DANIEL RESNICH
STORYTELLER TRANSMÈDIA. COORDINADOR
DEL CONCURS DE GUIONS DE PROJECTES
DE TRANSMÈDIA GAC- MAC

OPINIÓ



OPEN MAC
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PROGRAMACIÓ
DIJOUS 8 DE JUNY A LES 20:00
SALA L’APLEGADOR ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS

Entrada gratuïta

DE TEMPS DE SILENCI A LA CATEDRAL DEL MAR. L’EVOLUCIÓ 
DE LA FICCIÓ HISTÒRICA A LA TV CATALANA
Taula rodona amb la participació de Jaume Banacolocha (CEO i cofun-
dador de la productora Diagonal TV), Cristina Dilla (actriu de Temps 
de silenci), Enric Gomà i Gisela Pou (guionistes de Temps de silenci) i 
Rodolf Sirera (guionista de de Temps de silenci i La catedral del mar)

Presentador: Pere Puig.

A finals de la dècada dels 90 les antigues naus tèxtils de Roca Um-
bert, en aquell moment silencioses, començaven a despertar a una 
nova vida. Aquest cop, com a plató de les més diverses produccions 
audiovisuals. Pel·lícules com La Monyos (1997) o Soldados de Salami-
na (2003) es van ambientar aquí, seguint una reorientació proposada 
pel Pla Estratègic de la ciutat i el mateix Pla Director de Roca Umbert.

A l’octubre de l’any 2000 la productora barcelonina Diagonal TV 
va instal·lar-se a Roca Umbert per ambientar el seu nou projecte, 
Temps de silenci.
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Aquella sèrie de TV3, que relatava la vida de dues famílies, els Co-
mes i els Dalmau, des de poc abans de l’esclat de la Guerra Civil fins 
a l’actualitat, va contribuir de forma decisiva a definir el model de la 
nova ficció televisiva.

De fet, el ressò popular va ser tan gran (amb una mitjana d’audiència 
del 32%, amb puntes de fins al 41%) que TV3 i Diagonal TV van decidir 
ampliar el projecte i prolongar l’emissió fins a la primavera de 2002.

El rodatge dels 52 episodis de la sèrie, que va perllongar-se durant 
uns quants mesos, va comptar amb la participació de molts grano-
llerins i vallesans, que hi van prendre part com a actors o figurants.

Aquells van ser els inicis de Diagonal TV en l’audiovisual. Avui, gaire-
bé dues dècades més tard, aquesta productora televisiva i cinema-
togràfica és una de les més potents de tot l’estat i el seu nom és un 
referent en l’àmbit de la ficció nacional.

Diagonal TV ha estat una de les grans impulsores del format de sè-
ries televisives de periodicitat diària i també de moltes ficcions que 
han deixat petja en el mercat televisiu nacional.

D’aquesta veritable factoria d’idees, fundada a Barcelona l’any 1997, 
han sorgit algunes de les sèries de més èxit de la història recent 
de la televisió: Ventdelplà, Isabel, Amar en tiempos revueltos, Amar 
es para siempre, Olor de colònia, Les veus del Pamano, La señora, 
Kubala, Moreno i Manchón, Sin identidad, Carlos, rey emperador, In-
fidels o Laberint d’ombres.
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Ara, Diagonal TV ha fet un pas de gegant amb l’adaptació per a la 
petita pantalla de La catedral del mar, una coproducció amb TV3, 
amb la participació d’Antena3 TV i la plataforma de streaming nord-
americana Netflix, que la distribuirà arreu del món.

La novel·la i la sèrie relaten les vicissituds que van envoltar la cons-
trucció de l’església barcelonina de Santa Maria del Mar, seguint les 
coordenades de la ficció històrica. Així, la Barcelona medieval del 
segle XIV esdevé l’escenari d’una història de venjança, amor i traïció. 

Els vuit episodis de l’esperada adaptació de l’exitós best-seller 
d’Ildefonso Falcones són la coproducció més ambiciosa de la histo-
ria de la televisió nacional, i també la més costosa.

La novel·la es va publicar el 2006 i s’ha convertit en un èxit interna-
cional, amb més de cinc milions d’exemplars venuts, edicions a més 
de quaranta països i traduccions a més de quinze idiomes. 

Per a l’Open MAC és un orgull acollir una sessió que proposa un viat-
ge del passat al present de la productora Diagonal TV i, en conse-
qüència, també serà una reflexió sobre l’evolució recent de la ficció 
catalana, de la mà d’un testimoni privilegiat i d’una productora d’èxit 
que ha liderat aquesta transformació.

A més, la presència de guionistes de Temps de silenci i La catedral 
del mar també permetrà debatre sobre l’etern dilema de les fidelitat 
de les adaptacions literàries a la petita i a la gran pantalla.
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El televisor neix a finals dels anys 30. La transmissió a les llars és, 
aleshores, per ones hertzianes fent radiodifusió unidireccional.

Durant molt de temps conegut com a idiot box, formava part com 
si fos un membre més de la família. Fins a principis del segle XXI, es 
manté la parella de fet del televisor i la televisió convencional. 

Els fabricants de televisors a partir del 2010 aposten per l’smart TV 
o televisor intel·ligent. Incorpora una connectivitat via Ethernet o 
Wi-fi, sistema operatiu propi, un menú per interactuar com Apps, 
Netflix, YouTube, Jocs, xarxes socials, navegador d’Internet, Hbbtv 
botó vermell, Skype i molt més. Pantalles de 60” o més, qualitat 
UHD, Connectors HDMI per unir dispositius d’altres marques. Aques-
tes opcions són una estratègia per mantenir preus d’alta gamma. 
L’smart TV obre la interactivitat.

Les xarxes socials com Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp… 
prenen temps de dedicació a la televisió convencional. Són un enga-
gement, una balda o poder de seducció que interactua amb usuaris 
i crea relacions sòlides i duradores.

Els mateixos operadors de telecomunicacions via fibra passen a ser 
difusors de continguts audiovisuals en obert i de pagament. El seu 
aparell controla via HDMI l’smart TV. 

Les televisions convencionals han de trobar el seu engagement, en 
especial el jovent. Alguns dels seus reptes són vetllar pel compromís 
de la UE per protegir la TDT fins al 2030 i la transmissió en UHD, po-
tenciar l’accés via Hbbtv o la reforma de l’aparell de comandament, 
molt incòmode per navegar. 

Les llars amb smart TV tenen un grau de penetració molt alt però 
encara estan 4 sobre 10 i les que estan connectades via Wi-fi són 
menys del 60% i això depèn de temes culturals i d’edat.

El televisor de la casa ja no és el rei, però sí que continua sent un 
element social. 

LA TELEVISIÓ CONVENCIONAL.
DEL TELEVISOR A L’SMART TV
TONI PICOLA
MÀSTER I ENGINYER DE TELECOMUNICACIONS

OPINIÓ
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INFORMACIÓ
PRÀCTICA
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La segona jornada del MAC està orientada als continguts del Digital 
Granollers i oberta a tota la ciutadania.

El programa dedica especial atenció a la comunitat educativa i 
enguany se centra en la difusió de projectes de mobilitat. És per 
aquest motiu que el MAC convida expressament als centres de Gra-
nollers i comarca.

Totes les activitats del MAC 2017 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 2017. Aquesta entrada és personal i intransferi-
ble i s’haurà de conservar durant tot el certamen per poder entrar i 
sortir del recinte.

L’assistència al MAC 2017 inclou l’esmorzar i el dinar gratuïts a la 
primera jornada i durant les franges horàries habilitades. Hi ha un 
servei de bar de pagament a disposició de tots els assistents, en 
horari de 09.30 a 20.00.

11.00 - 11.30
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 programades.
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DIMECRES 14

HORA NAU B1 PLATÓ

09.00 - 09.30 Recepció i acreditacions

09.30 - 10.00 Sessió inaugural

10.00 - 11.00 L’estat de la ràdio a Catalunya Tendències de consum de la televisió de proximitat

11.00 - 11.30 ESMORZAR ESMORZAR

11.30 - 12.30 Llibre Blanc de l’Audiovisual de Catalunya. Focus 
especial en la comunicació local

Balanç del nou sistema de distribució de continguts de l’audiovisual
local català: descentralització i multicontinuïtat

12.30 - 13.30 Normativa aplicable als nous formats de comunicació 
audiovisual

Com produir Realitat Virtual

13.30 - 14.00 Els Influenciadors i la construcció de la marca a la xarxa L’educació immersiva amb transmèdia storytelling

14.00 - 14.30 Presentació del 5è del Concurs de Guió de Projectes Transmèdia

14.30 - 16.00 DINAR DINAR

16.00 - 16.30 Noves tendències televisives Presentació dels projectes incubats al betevé media lab

16.30 - 17.00 El vídeo interactiu com a format audiovisual

17.00 - 18.00 Drets d'imatge i drets de propietat intel·lectual Com incorporem l’univers 2.0 a secundària?

18.00 - 19.00 Com vincular una estratègia de blogs
amb les teves xarxes socials?

L’ètica de les dades massives

19.00 - 20.00 Com ens mourem en el futur

DIJOUS 15

HORA NAU B1 PLATÓ FIRA MAC

09.00 - 09.30 Recepció i acreditacions)

09.30 - 10.30 Presentació del Pla de Mobilitat de Granollers
i repte a l’alumnat de Primària

Tallers i activitats Tallers i activitats

10.30 - 11.00

11.00 - 12.30 Brainstorming digital

12.00 - 13.00 Presentació del Pla de Mobilitat de Granollers
i repte a l’alumnat de Secundària

Tallers i activitats Tallers i activitats

13.00 - 14.00

Sessió organitzada per Digital Granollers
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SPEECH
CORNER

HORA DIMECRES 14 DIJOUS 15

11.30 - 11.50 Noves formes de transmissions en directe
Grup Lavinia

Difusió del Grau de Comunicació Audiovisual
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya

11.55 - 12.15 Accessibilitat i dades en la televisió.
Descripció de serveis, processos i infraestructura
Anglatècnic

Difusió del Grau d’Emprenedoria en Economia Digital
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya

12.20- 12.40 Presentació de l’Observatori de la Comunicació
a Catalunya, el nou projecte digital de l’InCom-UAB
OCC InCom-UAB

Sessió informativa del grau de Videojocs
des del punt de vista de l’estudiant
Tecnocampus Mataró-Maresme

12.45 - 13.05 Presentació del Clúster Catalonia Smart Drones
Lleida Drone

Cicles Formatius d’Arts Plàstiques i Disseny
Escola Municipal d’Art i Disseny de la Garriga

13.10 - 13.30 Manfrotto Nitrotech: la revolució en ròtules de vídeo
DiseFoto

Presentació del programa d’estudis de l’Escola
de Mitjans Audiovisuals EMAV
Escola de Mitjans Audiovisuals

13.35 - 13.55 Com organitzar i monetitzar les produccions
audiovisuals al segle XXI
VSN i MediaBank

Presentació del programa d’estudis de l’Escola Universitària ERAM
Escola Universitària ERAM

14.30 - 16.00 DINAR

16.00 - 16.20 La tecnologia al servei de la mobilitat
UOC

16.25 - 16.45 Granollers interactiu Street View
TourMEDIA

16.50 - 17.10 URBIOTICA
Urbiotica

17.15 - 17.35 Gestió de punts de recàrrega públics
i els seus usuaris
Evectra

17.40 - 18.00 Presentació de la cooperativa
De mobilitat sostenible Som Mobilitat
Som Mobilitat

Sessió organitzada per Digital Granollers
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Director: Josep Maria Codina.
Coordinador general: Carles Riobó.
Coordinador programa XAL: Miquel Herrada.
Coordinador Fira MAC: Àlex Marés.
Comunicació i Observatori MAC: Maribel Margaix.
Coordinació tècnica i realització: Enric Bartel / Roger Franch
  i Francesc Vivas (R-Media)
Control pressupostari: Montse López.
Administració i inscripcions: Elvira Novellón.
Consultor: Joan Bellavista.

EQUIP DIGITAL GRANOLLERS
Equip coordinador: Jordi Bernabeu, Albert Llucià, Josep Pocurull,
  Laia Porta, Isidre Plaza, Xavier Sánchez i Núria Viladevall.
Assessorament continguts Digital Granollers: Josep Lluís Castell.
Coordinadora continguts Granollers Mercat: Núria Lloret.

Infraestructura subcontractada: Tot Fires.
Coordinador infraestructura Roca Umbert: Daniel Guixé.
Infraestructura Roca Umbert: Josep Lluís Morón.
Infraestructura Nau B1: Carme Ramón.
Infraestructura plató Centre Audiovisual: Hèctor Anoro
  i Jordi Pujadas (Produccions Planetàries)

Coordinadors Plató Centre Audiovisual: Jordi Arús i Jordi Pujadas.
Sonorització: Ara So.
Presentador: Pere Puig.
Auxiliar tècnic: Luis Ruiz.
Auxiliar tècnic Fira MAC: Nataly Prada.
Ajudant realització: Marc Ruiz.
Operador càmera: Aitor Navascués.
Assistència convidats Digital Granollers: Núria Viladevall.
Assistents: Maria Antònia Jorba i Berta Ventura.
Servei càtering: El gato verde.

Disseny espais i assessorament tècnic: Cristina Dorado.
Disseny gràfic: Oriol Frias.
Vídeo: Toni Tarifa.
Fotografía: Meri Farnell
Vídeos 360º: Strimeando / Irene Gil i Mayca Sanz.
Impressions: iGrafic / Impremta Municipal / Mail Boxes Etc.

EQUIP GENERAL
MAC 2017
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