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El Mercat Audiovisual de Catalunya es proposa un any més, i ja en 
són 19, ser punt de trobada, i donar suport i visibilitat, a un sector 
fonamental per a la vertebració del territori com és l’audiovisual de 
proximitat a Catalunya.

L’edició del MAC 2018 dedica una atenció especial al món de la rà-
dio a Catalunya amb la proposta Podcast IN/OUT, que parlarà dels 
nous territoris de l’àudio digital. Fruit d’una col·laboració amb la UAB 
i l’Observatori de la Ràdio a Catalunya, la jornada se centrarà en el 
fenomen dels podcasts, nou motor de creixement i consolidació de 
les audiències radiofòniques digitals, i tindrà les aportacions de con-
vidats catalans, de la resta de l’Estat i d’Europa.

Una altra proposta del MAC 2018 és la presentació del programa Edu-
CAC, una plataforma creada pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
(CAC) que ofereix als centres educatius materials didàctics sobre els 
mitjans de comunicació i el llenguatge audiovisual, per al professorat i 
les famílies. L’objectiu és ensenyar la ciutadania a conrear l’esperit crí-
tic davant els mitjans. Un propòsit del tot en sintonia amb el paper de 
Granollers com a ciutat educadora i que renova aliances, ja existents, 
amb el CAC, que seguiran donant fruits en el futur.

Com no pot ser d’altra manera, el MAC cada cop dedica més atenció 
a analitzar la transformació constant de la societat digital. Si l’any pas-
sat s’examinava el fenomen dels youtubers i dels influencers, aquest 
l’atenció se centra en les fake news, l’anomenada postveritat i el paper 
que juguen les xarxes socials com a accelerador d’aquest fenomen.

L’epicentre del MAC serà un cop més Fira MAC -ara transformat en 
Lounge Radio 2.0-, que consolida el format i comptarà amb una qua-
rentena d’empreses, una part de les quals hi són per primer cop, que 
presentaran els seus productes i serveis.

Benvinguts al Mercat de l’Audiovisual de Catalunya; els continguts 
són a punt, desitgem que us resultin interessants i profitosos!

PUNT DE REFERÈNCIA
DE L’AUDIOVISUAL

JOSEP MAYORAL I ANTIGAS
Alcalde de Granollers



COMUNICACIONS



7
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Vivim una època marcada per la tecnologia digital, que no solament 
ha transformat els mitjans de comunicació i les formes d’expressió 
artística, sinó que s’ha introduït en la vida de cada persona mitjançant 
els dispositius mòbils i les cada cop més nombroses aplicacions que 
hi estan destinades. Estem més connectats i comunicats que mai, i 
hem d’aprofitar-ho. I aprofitar-ho vol dir, entre altres coses, saber ser-
vir-nos d’aquests mitjans en benefici de tothom, aconseguir explotar 
totes les seves potencialitats per fer créixer el benestar i la sostenibi-
litat social i econòmica.

La cita anual del MAC converteix Granollers en un escenari privilegiat 
per reflexionar sobre aquesta qüestió. La velocitat amb què es re-
noven i es transformen els formats i els llenguatges digitals fan que, 
cada any, el MAC presenti un programa innovador i estimulant, sem-
pre atent al vessant social i integrador de la comunicació audiovisual. 
Són moltes les preguntes que es poden plantejar a partir de les pro-
postes d’enguany: com gestionar la veracitat de les dades i la infor-
mació en un entorn d’immediatesa digital? Estem avançant realment 
cap a una societat més oberta i intel·ligent o hi ha amenaces als drets 
i a les llibertats de la ciutadania? Com poden guanyar espai els raona-
ments crítics i l’apoderament de les dones?

He dit alguna vegada que moltes de les feines que tindran els ciuta-
dans que acaben de néixer encara no estan inventades. En aquest 
context de vertiginosa renovació, el paper dels entorns locals és clau. 
La societat lliure s’ha de fer forta des de baix. Per això, la Diputació 
de Barcelona, que dona suport al MAC, està impulsant un ampli pro-
grama de desplegament de fibra òptica al territori mitjançant la Xarxa 
de Carreteres Locals: més de 18 milions d’euros destinats a connectar 
55 municipis que no tenen accés a la banda ampla, per fer-los com-
petitius i per cohesionar la demarcació de Barcelona. Compartim, en 
definitiva, amb el MAC la voluntat d’innovar tot integrant.

MERCÈ CONESA I PAGÈS
Presidenta de la Diputació de Barcelona 
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Com a Secretari de Comunicació i Mitjans de la Generalitat em satisfà 
especialment donar la benvinguda a aquesta nova edició del Mercat 
Audiovisual de Catalunya. I és especial pel context de regressió insti-
tucional patida en els darrers mesos. És precisament per això que res 
no hauria de fer-nos frenar. I menys en aquells sectors dinàmics. Els 
que el seu capital és el talent. Els que ens fan diferents com a país i 
societat. Els que ens obren finestres d’oportunitat per anar més enllà 
dels models de monocultiu que ens van dur a la crisi financera.
 
Celebro especialment el vigor i l’empenta de Granollers com a epi-
centre d’aquesta actitud d’innovació constant. D’aplegar-nos per 
compartir reflexions. De posar al servei de l’audiovisual i del país la 
suma de la intel·ligència col·lectiva. De ser l’R+D de la Catalunya au-
diovisual durant aquests dies per aportar coneixement i actualitzar 
als que han de pilotar el sector tot l’any.
 
Catalunya, la gran Barcelona, ha trobat en places com Granollers els 
nostres garatges d’innovació col·lectiva. Des de ciutat universitària 
fins a capital de la Internet col·laborativa quan fa més de 10 anys im-
pulsava la Catosfera. Aquesta voluntat de connexió amb allò global 
partint del fet local és un tret distintiu que Granollers ens aporta al 
conjunt del país.
 
A més, celebrem especialment l’aposta d’aquest any per la realització 
d’una jornada dedicada a la ràdio a Catalunya, a la recerca de noves 
audiències, nous formats i nous actors en temps d’audiència digital. 
Un canal, el radiofònic, que ha assolit una plena normalització lingüís-
tica, que genera negoci i que innova com qui més.
 
Tot i el context institucional complex, és voluntat de la Secretaria i 
del Govern legítim de Catalunya continuar amb la tasca de foment al 
sector audiovisual. Segur que estarem al costat del MAC -al costat del 
sector- per celebrar l’any vinent els 20 anys del Mercat treballant per 
l’actualització competitiva d’un espai català de comunicació. Un es-
pai imprescindible per ser potència creativa, per ser un país diferent i 
diferenciat en l’economia del coneixement.

MIQUEL GAMISANS I MARTÍN
Secretari de Comunicació i Mitjans del Govern



RESIDÈNCIES
DEL CENTRE AUDIOVISUAL
DE ROCA UMBERT
93 861 49 41
residencies_ca@rocaumbert.cat
www.rocaumbert.cat

© Fotografies: Toni Torrillas.
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Dinou edicions de MAC a Granollers. Aquesta dada avala la voluntat 
de la ciutat per acollir i impulsar un certamen únic adreçat a un sector 
molt particular: l’audiovisual de proximitat a Catalunya. Potser algú 
pensa que ens dirigim a una espècie de microcosmos de producció 
audiovisual indefinit o a insignificants mitjans locals amb funcions su-
bordinades. Va molt equivocat. El MAC és producte d’una suma de 
voluntats (públiques i privades) per donar suport i visibilitat al sector 
audiovisual de proximitat a Catalunya, element imprescindible per al 
vertebrament de país. No pot existir un sistema de comunicació català 
coherent i ben articulat sense l’aportació dels operadors, productors 
i empreses de proximitat. És més: la indústria audiovisual catalana no 
seria reconeixible sense el talent i l’empenta d’aquest sector. El mapa 
d’influència és ampli i robust, amb centres de producció repartits pel 
territori: Tarragona, Reus, Vilanova i la Geltrú, Lleida, Olot, Girona, Vic, 
Barcelona, Mataró, Terrassa, Granollers… L’audiovisual català va més 
enllà de Sant Joan Despí i de Sant Cugat.
 
Dit això, la realitat és tossuda: arrosseguem els efectes d’una crisi que 
s’ha fet massa llarga. Moltes empreses i professionals dels mitjans de 
comunicació han quedat pel camí. Massa persones que coneixem, 
massa talent perdut. Costarà de refer-nos. Alguns indicadors són op-
timistes, d’altres matisen i fan càlculs positius a llarg termini. No ho 
sabem. Només podem assegurar el que comprovem amb dades pre-
cises, de facturació: una part important del teixit audiovisual català, 
les productores, passa per una gravíssima situació, agreujada per la 
situació política que viu Catalunya i per les tensions amb el govern de 
Madrid. El MAC analitzarà aquest fet per proposar possibles solucions.
 
L’edició 2018 durarà dos dies amb un espai de Fira MAC que tindrà 
més empreses expositores. El programa de ponències és ampli: nove-
tats jurídiques i tecnològiques, oportunitats davant la incertesa labo-
ral, noves narratives, transformació digital, xatbots, fake news… Però 
sobretot fem una gran aposta per reincorporar la ràdio al MAC, en 
col·laboració amb l’Observatori de la Ràdio a Catalunya: debats amb 
presència de grans radiofonistes i sessions amb especialistes interna-
cionals per analitzar el fenomen del podcast. Ho tenim tot preparat 
perquè aquests dos dies vinguis a Granollers.

MÉS ENLLÀ
DE SANT JOAN DESPÍ
I DE SANT CUGAT

JOSEP MARIA CODINA
Director del MAC



12

MERCAT AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Ara fa mig any des de PROA, la federació que engloba set associa-
cions de productors, vam organitzar una roda de premsa, al costat 
d’altres associacions sectorials, on alertàvem de la greu situació en 
què es trobava el sector audiovisual a Catalunya. Vam explicar que 
érem en una tempesta perfecta creada principalment per dos grans 
motius.

Per una banda, el mes de setembre passat, el Tribunal Constitucional 
va anul·lar la taxa a les operadores que havia aprovat el Parlament 
de Catalunya. Va ser un cop duríssim per a la indústria perquè volia 
dir que l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) es queda-
va sense dotació econòmica per a les línies d’ajut a l’audiovisual. 
Llavors, el Govern ens va assegurar que tornaria a presentar una llei 
similar i que mentre no s’aprovés, posaria els diners perquè no ens 
quedéssim sense ajuts. Res d’això ha passat perquè ja sabeu com 
han anat les coses des de llavors.

Per l’altra, la situació a TV3 no pot ser pitjor. Ja fa anys que la in-
versió de la tele en continguts cada any baixa més. Cada problema 
econòmic que ha tingut la Corporació s’acaba solucionant traient 
dels diners que es destinen a comprar programes, pel·lícules, do-
cumentals, animació o series. I aquest any, amb un canvi de criteri 
per part del Ministerio de Hacienda molt sospitós, TV3 haurà de fer 
front a un pagament de 20 milions més. Davant d’això el Consell de 
la CCMA, amb una decisió molt desencertada a parer meu, va tallar 
tota la compra de continguts. Desencertada perquè els principals 
grups que tenen majoria per formar govern ja han dit que faran front 
a aquests diners, i per tant no té sentit escanyar tant al sector. 

Anava a escriure que sis mesos després de la nostra alerta tot es-
tava igual, però no puc fer-ho… tot està molt pitjor. Hi ha empreses 
que estan tancant, hi ha molts professionals que estan marxant fora 
de Catalunya i molts de nosaltres estem fent mans i mànigues per 
mantenir la nostra empresa amb equilibris impossibles. 

VOLEM SER
UN SECTOR ESTRATÈGIC

RAIMON MASLLORENS
PRESIDENT DE PRODUCTORS AUDIOVISUALS
FEDERATS DE CATALUNYA (PROA)

OPINIÓ
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Necessitem un govern que prengui aquestes mesures urgents i, des-
prés, un pla de futur a mig termini. De fet, és ben senzill, només 
demanem que el nou Govern vulgui un audiovisual potent com te-
nen tots els països avançats d’Europa, grans o petits. Volem ser un 
sector estratègic. I no patiu, no és una qüestió purament econòmica, 
podem ser molt creatius buscant finançament. De fet ja ho vam fer 
fa uns anys amb la taxa de les operadores i el resultat, mentre ningú 
el va tombar per motius polítics, va ser esplèndid.



NAU B1
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09.30 - 10.00
SESSIÓ INAUGURAL

10.00 - 11.00
INTERNACIONALITZACIÓ
DELS PROJECTES AUDIOVISUALS DE PROXIMITAT*

Amb la participació de Mabel Moreno (cap d’oficina del Conseller 
Delegat de La Xarxa) i Erika Scandone (Acquisition & Sales Manager, 
ADR Distribution).

Sessió organitzada en col·laboració amb la Xarxa de Comunicació 
Local.

11.30 - 12.30
SECTOR AUDIOVISUAL I PERIODISME DECENT
EN TEMPS D’INCERTESA
Tot i la bona salut de l’espai català de comunicació és pertinent abor-
dar determinades problemàtiques a les que s’enfronta el sector au-
diovisual. Temes com ara el desavantatge competitiu que pressuposa 
l’ús de la nostra llengua, la precarietat laboral, les fake news i la manca 
de recursos, entre d’altres.

Taula rodona amb la participació de Laia Altarriba (directora del diari 
Jornada), Neus Bonet (degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya) 
i Roser Mercadé (presidenta del comitè d’empresa de TV3).

Moderadora: Empar Moliner (escriptora i periodista).

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

PROGRAMACIÓ
DIMECRES 6 DE JUNY

*Amb servei de traducció simultània.
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12.30 - 13.30
EL PROGRAMA EDUCAC: COM FOMENTAR L’ESPERIT CRÍTIC 
DAVANT DELS CONTINGUTS AUDIOVISUALS I L’ÚS D’INTERNET. 
EL PAPER DELS MITJANS LOCALS
Com ensenyar a la ciutadania a conrear el seu esperit crític davant 
els mitjans?

Presentació del programa EduCAC, una plataforma creada pel Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya i que posa a disposició dels centres 
educatius de Catalunya materials didàctics per al professorat, amb 
recursos pedagògics sobre els mitjans de comunicació i el llenguatge 
audiovisual, a més de facilitar també formació/informació sobre acti-
vitats i projectes relacionats i continguts i propostes per a les famílies 
relacionades amb el consum dels audiovisuals.

Presentació: Roger Loppacher (president del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya).

Amb la participació de Salvador Alsius (vicepresident del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya) i Ramon Breu (coordinador de Cinescola).

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

13.30 - 14.30
FAKE NEWS, FAKEBOOK I FACEVERITAT
Post-veritat va ser la paraula de l’any 2016, segons Oxford Dictiona-
ries. La post-veritat és el terme utilitzat per a referir situacions on els 
fets objectius, a l’hora d’influir l’opinió pública, queden en un segon pla 
respecte les emocions i les creences personals. El 2017 va ser rellevada 
pel terme fake news, en opinió dels lexicògrafs del diccionari Collins.

Ni les xarxes socials han inventat la post-veritat ni el president Donald 
Trump les fake news; un concepte que té més de cent anys d’història. 
El que sí que han fet les xarxes socials és accelerar aquesta dinàmica i 
permetre que nosaltres participem de forma activa en la seva creació 
i difusió.

La consultora Gartner prediu que l’any 2022 el volum de les fake news 
superarà el de les notícies vertaderes i ja no podrem distingir la veritat 
de la ficció. És a partir d’aquest pronòstic de futur que proposem una 
reflexió sobre aquest món canviant.

PROGRAMACIÓ DIMECRES 6 DE JUNY
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Taula rodona amb la participació de Marc Argemí (CEO de Sibilare), 
Jordi Borràs (il·lustrador i fotògraf) i Míriam Hatibi (consultora de 
comunicació).

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

16.00 - 17.00
INTERNACIONALITZAR-SE, OPORTUNITAT
PER LA TEVA EMPRESA. COM FER-HO. EXPERIÈNCIES,
SUBVENCIONS, AJUTS I SERVEIS
Obrir nous mercats cap a l’exterior és una fita indispensable per ga-
rantir el futur de la indústria audiovisual. En aquesta sessió debatrem 
sobre les possibilitats d´internacionalització de les empreses catala-
nes, de les seves experiències, reptes i oportunitats que es troben i 
sobre quines polítiques d’impuls està portant a terme la Generalitat 
de Catalunya.

Taula rodona amb la participació d’Antònia Andúgar (directora de 
l’Àrea de Mercats de l’Institut Català de les Empreses Culturals), Car-
les Brugueras (director general i productor executiu de Polar Star 
Films), Albert Lorente (coordinador de les Indústries de l’Experiència 
a ACCIÓ-Agència per la Competitivitat de l’Empresa), Miquel Rutllant 
(president del Clúster Audiovisual de Catalunya i director general del 
Grup Lavinia) i Francisco Vargas (director de l’Àrea Audiovisual de 
l’Institut Català de les Empreses Culturals).

Moderador: Daniel Condeminas (consultor en comunicació).

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

17.00 - 17.15
PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA PODCAST IN/OUT.
NOUS TERRITORIS DE L’ÀUDIO DIGITAL

A càrrec de Josep Mayoral (alcalde de Granollers) i Josep Maria Mar-
tí (director de l’Observatori de la Ràdio a Catalunya-GRISS-UAB).

Programa realitzat en col·laboració amb l’Observatori de la Ràdio a 
Catalunya (GRISS-UAB) i Actuonda (en el marc del Radio 2.0 Webi-
nar Series).

PROGRAMACIÓ DIMECRES 6 DE JUNY
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17.15 - 18.45
COM ELS NOUS FORMATS AFECTEN
ALS PROGRAMES BROADCAST
Els professionals més rellevants de la ràdio de casa nostra reflexiona-
ran sobre la incidència que està tenint en la seva tasca la declinació 
dels tradicionals programes broadcast en distints formats digitals, 
distribuïts en múltiples plataformes.

Intentaran respondre a diferents preguntes: Com els afecta en el pro-
cés del disseny dels programes? Quins canvis han hagut d’introduir 
en els processos de producció? Com valoren els resultats obtinguts 
fins ara?

Taula rodona amb la participació de Jordi Basté (director d’El Món 
a RAC 1) i Mònica Terribas (directora d’El matí de Catalunya Ràdio).

Moderadora: Mònica Lablanca (directora de Cugat.cat).

18.45 - 19.45
CREADORS, CONTINGUTS
I INTERMEDIARIS EN TEMPS DIGITALS
Com el fet digital està modificant alguns fonaments del mercat, però 
també està donant peu a noves formes i actituds creatives.

A càrrec de Genís Roca (president de RocaSalvatella i expert en ne-
goci digital).

PROGRAMACIÓ DIMECRES 6 DE JUNY
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PROGRAMACIÓ
DIJOUS 7 DE JUNY

09.30 - 09.45
BENVINGUDA AL PROGRAMA PODCAST IN/OUT.
NOUS TERRITORIS DE L’ÀUDIO DIGITAL*
A càrrec de Tommy Ferraz (fundador de Voizupp i podcaster de So-
bre Radio), Josep Maria Martí (director de l’Observatori de la Ràdio 
a Catalunya GRISS-UAB) i Nicolas Moulard (consultor d’Actuonda i 
organitzador de Radio 2.0).

09.45 - 11.15
UNA MIRADA DIVERSA*
Què està succeint a Europa en relació els nous escenaris de l’àudio? 
En aquesta taula es presentarà l’estudi dut a terme per la European 
Broadcasting Union (EBU) sobre el consum de so en diferents for-
mats i per diferents suports. A més, comptarem amb la presència de 
creadors de plataformes europees de podcast i de productors inde-
pendents vinculats a grans organitzacions radiofòniques.

Taula rodona amb la participació de Graham Dixon (Head of Radio, 
EBU-European Broadcasting Union), Daniel Karlsson (VP Business 
Development EMEA-APAC de Triton Digital) i Joël Ronez (cofunda-
dor i productor de Binge Audio).

Moderador: Saül Gordillo (director de Catalunya Ràdio).

11.45 - 13.15
PODCAST IN. ELS PODCASTS RADIOFÒNICS,
UNA NOVA OPORTUNITAT PER A LES EMISSORES I CADENES*
Estratègies podcast de les ràdios per consolidar i ampliar les seves 
audiències digitals.

Representants dels broadcasters més importants de Catalunya 
i d’Espanya, reflexionaran sobre el fenomen del podcast i expli-
caran les diferents estratègies seguides per a fer front als nous 
reptes que planteja l’àudio digital a la seves organitzacions.

*Amb servei de traducció simultània.
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Taula rodona amb la participació de Josep Bayo (director de Rà-
dio Arenys), Elisa Escobedo (directora d’AERO i d’Audioemotion), 
Quim Espinosa (director de Ràdio Ciutat de Tarragona), Santi Faro 
(cap de programes de Catalunya Ràdio), Antonio Hernández Rodi-
cio (director de Cadena SER) i Jaume Peral (sotsdirector de RAC 1).

Moderador: Xavier Ribes (professor titular del Departament de Co-
municació Audiovisual i Publicitat de la UAB).

15.00 - 16.30
PODCAST OUT. ELS PODCASTS NADIUS:
NOVES VEUS I FÓRMULES EXPRESSIVES*
Quins són els nous actors en els territoris de l’àudio? Quin és el seu 
perfil professional? Quines són les principals aportacions que s’estan 
fent tant en la narrativa com en els formats? Aquesta sessió aple-
garà representants de plataformes diverses, creadors i gestors, amb 
l’objectiu d’intentar posar al dia el món de l’àudio multiplataforma.

Taula rodona amb la participació de José David Delpueyo, “Sunne” 
(podcaster de Nación Podcast), María Jesús Espinosa de los Mon-
teros (cap de projecte de Podium Podcast), José Ángel Esteban 
(director de continguts d’El Cañonazo Transmedia), Juan Ignacio 
Solera (fundador d’iVoox), Francisco Izuzquiza (podcaster de La 
Escóbula de la brújula y El Enganche) i Ana Ormaechea (cofunda-
dora de Cuonda).

Moderador: Luis Miguel Pedrero (professor i investigador de la Fa-
cultad de Comunicación de la UPSA).

16.30 - 18.30
PODCAST PITCH
Ets un creador o productor de podcasts? El MAC ha creat un esce-
nari de presentació i debat entre participants, experts i represen-
tants de plataformes. Aquesta esdevé una magnífica ocasió per a 
mostrar la teva feina i per als gestors radiofònics i de plataformes de 
descobrir nous talents.

Amb la participació de Gemma Ayats (podcaster de La Constante 
i organizadora de JPOD18), Molo Cebrián (podcaster d’Entiende tu 
mente), Chuse Fernández (coordinador de la Escuela de Radio TEA 
FM) i Álex Salgado (podcaster d’Emporio Salgado).

Sessió dinamitzada per Gorka Zumeta (periodista, consultor i for-
mador en comunicació).

*Amb servei de traducció simultània.

PROGRAMACIÓ DIJOUS 7 DE JUNY
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Des de la Generalitat de Catalunya i en concret des de la nostra Direc-
ció General ens plau assistir i formar part una vegada més del Mercat 
de l’Audiovisual de Catalunya que arriba enguany a la seva 19à edi-
ció. En temps d’incertesa per al sector, cal més que mai contribuir a 
vertebrar i enfortir l’espai català de comunicació, a través del diàleg, 
l’intercanvi de coneixement i l’impuls a la professionalització del sec-
tor. A l’edició d’enguany us convidem a debatre sobre la necessària 
dignificació de l’ofici periodístic, en la seva vessant laboral i en la de 
producció de continguts.

Temps difícils, tant pel que fa als atacs al nostre sistema públic de 
comunicació, com pel perill per a la llibertat d’expressió al nostre país, 
que fan que sigui encara més important assolir i construir un model 
de comunicació fort, que aposti pel territori en la defensa del sector 
audiovisual, consolidant una programació radiofònica i de televisió en 
català i occità i que contribueixi així, a l’enriquiment cultural de Cata-
lunya i a l’enfortiment de la cohesió social.

Cal fer un ús responsable de la professió, a la recerca d’una ètica pro-
fessional dels mitjans, tot apostant per un periodisme honest i honrat 
i que defugi les fake news, veritable pandèmia del sector. Mitjans de 
comunicació que treballin des de la proximitat, gent que va deixar 
empremta reconeguda, com Joan Grifols, fundador de Ràdio Tele-
visió de Cardedeu. Enguany, quan es commemora el 10è aniversari 
de la seva mort, no és sobrer recordar que va apostar per un mitjà 
de comunicació local, essent pioner en les emissions d’àmbit local a 
Catalunya i de l’Estat espanyol.

El 2018 ha de ser també la data de l’aprovació del Decret del Tercer 
Sector, decret impulsat des del Govern i que donarà forma jurídica 
al reconeixement de les emissions comunitàries. Aborda la reserva 
d’espai de comunicació per a aquests mitjans, l’accés a aquest es-
pai públic mitjançant llicència o comunicació prèvia, els mitjans de 
finançament i el suport tècnic i econòmic de les administracions pú-
bliques catalanes per a aquests mitjans i la creació d’un òrgan de 
participació ciutadana i de consulta. Un decret que neix amb vocació 
innovadora.

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

OPINIÓ
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Llicenciat en Ciències Econòmiques i Ciències de la Informació i 
doctor en Periodisme. Va treballar a Diario de Barcelona i ha estat 
sotsdirector del setmanari El Món, director i presentador de progra-
mes 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 de diversos 
projectes locals i internacionals. Va ser degà del Col·legi de Periodis-
tes i membre del Consell de la Informació de Catalunya. En l’àmbit 
de responsabilitat del CAC, és el coordinador de la Comissió de Re-
cerca.

Periodista especialitzada en periodisme de denúncia social. 

Va ser directora de l’Anuari de l’Espai Català de Comunicació i tam-
bé col·laboradora de Crític. Ha treballat pels diaris Ara, Gara i Berria i 
ha col·laborat amb L’Accent, Descobrir, ONGC, Xarxa Penedès i Mè-
dia.cat. 

SALVADOR
ALSIUS
VICEPRESIDENT DEL
CONSELL DE L’AUDIOVISUAL
DE CATALUNYA (CAC)

LAIA
ALTARRIBA
DIRECTORA DEL DIARI JORNADA

PONENTS
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Líder d’un equip professional que treballa per promoure la interna-
cionalització de les empreses creatives catalanes.

Ha estat directora general del Festival TNT i Terrassa Centre d’Arts 
Escèniques del 2010 al 2014. És llicenciada en Traducció i màster en 
Administració Pública.

Periodista, doctor per la UAB i soci director de Sibilare, consultora 
especialitzada en serveis de comunicació i dades.

Com a interessat en la cruïlla entre la tecnologia i la comunicació, ha 
reflexionat sobre l’impacte dels rumors i les xarxes socials en el llibre 
Rumors en guerra. Desinformació, Internet i periodisme i El sentido 
del rumor. Cuando las redes sociales ganan a las encuestas. També 
escriu articles a Via Empresa i dona classes de grau i de màster a 
diverses universitats catalanes.

MARC
ARGEMÍ

CEO DE SIBILARE

ANTÒNIA
ANDÚGAR

DIRECTORA DE L’ÀREA DE
MERCATS DE L’INSTITUT CATALÀ

DE LES EMPRESES CULTURALS
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És l’editora i presentadora de l’informatiu de Catalunya Ràdio Cata-
lunya migdia. Cap de setmana.

En aquesta emissora ha estat directora de programes, posant en 
marxa espais com Eduqueu les criatures, Generació digital o L’ofici 
de viure. Ha presentat El matí de Catalunya Ràdio, Catalunya matí, 
L’Informatiu del migdia i el magazine L’aparador. Va estar en la po-
sada en marxa de Catalunya Informació i va ser part activa en la 
creació del canal iCatfm.

Va ser directora de continguts de la cadena radiofònica Ona Cata-
lana i va treballar també al Diari de Tarragona, on col·labora actual-
ment, a Ràdio Reus, a Ràdio Salou i a Ràdio Popular de Reus. 

Graduat Superior en Il·lustració per l’Escola Massana, disciplina que 
compagina professionalment amb la fotografia. 

S’ha especialitzat en qüestions socials en el camp de fotoperiodis-
me, amb un interès especial en els moviments d’extrema dreta que 
actuen a Catalunya. Treballa com a reporter gràfic independent per 
a diferents mitjans de comunicació catalans, com El Món, El Temps 
i Crític. 

Ha publicat els llibres Warcelona, una història de violència; Plus ul-
tra. Una crònica gràfica de l’espanyolisme a Catalunya; Desmuntant 
Societat Civil Catalana; La cara B del procés i Dies que duraran anys.

NEUS
BONET
DEGANA DEL
COL·LEGI DE PERIODISTES
DE CATALUNYA

JORDI
BORRÀS
IL·LUSTRADOR I FOTÒGRAF

PONENTS
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Professor d’història i d’educació en comunicació a secundària, for-
mador del professorat, articulista i escriptor. Des del 2004 impul-
sa el projecte Cinescola.info, un portal educatiu en català que posa 
a l’abast del professorat un conjunt de recursos per avançar en 
l’alfabetització mediàtica. 

Imparteix cursos al professorat des de Institut de Ciències de 
l’Educació de la UB, l’Escola d’Estiu d’El Escorial de la Universidad 
Complutense de Madrid, l’Associació de Mestres Rosa Sensat o el 
Guetxolinguae del País Basc.

Ha rebut diferents reconeixements per obres sobre educació en co-
municació.

Va començar la seva carrera com a actor, posteriorment es va enca-
minar cap a la publicitat, treballant com a cap de producció i direc-
tor de postproducció. El 1997 va fundar Polar Star Films, una com-
panyia independent amb una llarga trajectòria en la producció de 
documentals, curtmetratges de ficció i publicitat i coproduccions 
internacionals.

RAMON
BREU

COORDINADOR DE
CINESCOLA

CARLES
BRUGUERAS
DIRECTOR GENERAL

I PRODUCTOR EXECUTIU DE
 POLAR STAR FILMS
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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 UPF.

Graduada en International Business Economics a la UPF i postgra-
duada en Internacionalització a la UB. Actualment treballa com a 
consultora de comunicació a Sibilare, una agència de comunicació 
basada en data mining en xarxes socials.

És membre activa de la comunitat musulmana i portaveu de la Fun-
dació Ibn Battuta, una entitat sense ànim de lucre creada per po-
tenciar l’intercanvi sociocultural i la difusió del coneixement científic 
entre Marroc i Espanya.

És autora del llibre Mira’m als ulls, una reflexió en primera persona 
sobre la diversitat i la construcció d’una identitat plural.

ROGER
LOPPACHER
PRESIDENT DEL CONSELL
DE L’AUDIOVISUAL
DE CATALUNYA (CAC)

MÍRIAM
HATIBI
CONSULTORA DE COMUNICACIÓ

PONENTS
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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 Ideas para 
hacer buena radio, Les emissores comarcals a Catalunya, Modelos de 
programación radiofónica o De la idea a l’antena. 

Treballa en el desenvolupament del pla de política industrial i exe-
cució a ACCIÓ, en els sectors de la cultura, comunicació, creativitat, 
turisme i esport.

És Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses.

JOSEP MARIA
MARTÍ

DIRECTOR DE L’OBSERVATORI
DE LA RÀDIO A CATALUNYA

(GRISS-UAB)

ALBERT
LORENTE

COORDINADOR DE LES INDÚSTRIES
DE L’EXPERIÈNCIA A ACCIÓ-AGÈNCIA

PER LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA
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Amb més de vint anys d’experiència en direcció d’empreses, creació 
de projectes a Internet i exploració del potencial a les xarxes, és un 
expert en com la transformació digital està alterant els entorns per-
sonals, professionals i empresarials.

És un reconegut especialista en estratègia digital, en l’anàlisi de 
l’entorn i en models de presència.

Ha estat triat, el 2013 i el 2014, pel diari El Mundo un dels 25 espan-
yols més influents d’Internet per la seva capacitat d’interpretació 
dels canvis tecnològics i socioeconòmics. És coautor del primer lli-
bre publicat a l’Estat sobre el fenomen de la web 2.0.

Va realitzar estudis de Documentació Audiovisual a l’Institut Natio-
nal de l’Audiovisuel de París.

Al 1983 comença la seva tasca de Documentalista a TV3 i tres anys 
després col·labora amb Clara Films en la creació del Banc d’Imatges 
de les obres pels Jocs Olímpics de Barcelona 92. Al 1990 viatja a 
Madrid per ser Cap de Documentació en la posada en marxa de la 
cadena de TV privada Canal + i un any més tard reingressa al Depar-
tament de Documentació de TV3, on treballa actualment.

Actualment és secretària general de la secció sindical de CC.OO. a 
TV3 i presidenta del Comitè d’empresa de TV3.

GENÍS
ROCA
PRESIDENT DE ROCASALVATELLA
I EXPERT EN NEGOCI DIGITAL

ROSER
MERCADÉ
PRESIDENTA DEL COMITÈ
D’EMPRESA DE TV3

PONENTS
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És l’encarregat de dissenyar les diferents estratègies de millora pel 
sector amb el llançament de plans de suport al desenvolupament, 
producció, distribució i exhibició de l’audiovisual català.

Ha desenvolupat tota la seva carrera professional en el sector au-
diovisual. Primer com a distribuïdor de continguts per a televisió i 
després com a productor i consultor de comunicació. És llicenciat 
en Periodisme i en Història de l’Art.

És el director general del Grup Lavinia, empresa amb una amplia im-
plantació internacional. És enginyer superior en telecomunicacions 
per la UPC i MBA del IESE. Ha ocupat diversos càrrecs de respon-
sabilitat en empreses del sector audiovisual: Director Comercial de 
TVC Multimèdia a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i 
Director Territorial d’enginyeria audiovisual VITELSA.

FRANCISCO
VARGAS

DIRECTOR DE L’ÀREA AUDIOVISUAL 
DE L’INSTITUT CATALÀ

DE LES EMPRESES CULTURALS

MIQUEL
RUTLLANT

PRESIDENT DEL
CLÚSTER AUDIOVISUAL

DE CATALUNYA
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MODERADORS

Col·labora en mitjans televisius, radiofònics i digitals, Ha treballat 
com a assessor en el desplegament de la TV digital a Colòmbia i 
Bolívia i ha estat conferenciant sobre el procés de transició a la TDT 
a la Universidad Modelo de Mérida (Mèxic)

Coach en comunicació, ha estat formador de portaveus i comuni-
cadors, tant a Catalunya com a diversos països d’Amèrica Llatina.

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 
agència dedicada al disseny web, la creació d’apps i d’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.

DANIEL
CONDEMINAS

CONSULTOR EN COMUNICACIÓ

JOSEP MARIA
GANYET

ENGINYER INFORMÀTIC
I EXPERT EN INTERNET
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Llicenciada en Periodisme per l’URL, màsters en Comunicació Em-
presarial i en Direcció i Administració d’Empreses Audiovisuals per 
la UB, postgrau de Periodisme Digital per la UOC i Executive Master 
a Esade.

Actualment és directora de l’Entitat Pública Empresarial Cugat.cat, 
el mitjà de comunicació multimèdia municipal de Sant Cugat del Va-
llès. Amb anterioritat ha treballat a l’àrea de premsa i comunicació, 
tant a l’empresa privada com al sector públic, i ha estat directora 
d’Informació Ciutadana i Comunicació a l’Ajuntament de Sant Cugat 
i a la productora audiovisual municipal Cugat Produccions.

Va estudiar periodisme, tot i que també va flirtejar amb el món del 
teatre i el cabaret. Va començar treballant als serveis informatius de 
COM Ràdio i més tard a les pàgines d’opinió de l’edició barcelonina 
del diari El País. També col·labora als diaris El Punt Avui i Ara i és una 
presència habitual a la ràdio i a la televisió.

Ha escrit set llibres de narrativa i dos reculls dels seus articles pe-
riodístics, a mig camí entre la crònica i la narració. Uns i altres estan 
caracteritzats per la sàtira i una visió crítica de la societat i de les 
seves contradiccions.

Ha obtingut el premi Josep Pla de Narrativa i el Premi Mercè Rodo-
reda de contes i narracions.

MODERADORS

MÒNICA
LABLANCA
DIRECTORA DE CUGAT.CAT

EMPAR
MOLINER
ESCRIPTORA I PERIODISTA
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JORDI BASTÉ (director d’El Món a RAC 1)
JOSEP BAYO (director de Ràdio Arenys)
JOSÉ DAVID DELPUEYO “SUNNE” (podcaster de Nación Podcast),
GRAHAM DIXON (Head of Radio, EBU-European Broadcasting Union)
ELISA ESCOBEDO (directora d’AERO i d’Audioemotion),
QUIM ESPINOSA (director de Ràdio Ciutat de Tarragona)
MARÍA JESÚS ESPINOSA DE LOS MONTEROS
(cap de projecte de Podium Podcast),
JOSÉ ÁNGEL ESTEBAN
(director de continguts d’El Cañonazo Transmedia),
SANTI FARO (cap de programes de Catalunya Ràdio),
TOMMY FERRAZ (fundador de Voizupp i podcaster de Sobre Radio)
ANTONIO HERNÁNDEZ RODICIO (director de Cadena SER)
JUAN IGNACIO SOLERA (fundador d’iVoox)
FRANCISCO IZUZQUIZA
(podcaster de La Escóbula de la brújula y El Enganche)
DANIEL KARLSSON
(VP Business Development EMEA-APAC de Triton Digital)
JOSEP MARIA MARTÍ
(director de l’Observatori de la Ràdio a Catalunya GRISS-UAB)
NICOLAS MOULARD
(consultor d’Actuonda i organitzador de Radio 2.0)
ANA ORMAECHEA (cofundadora de Cuonda)
JAUME PERAL (sotsdirector de RAC 1)
JOËL RONEZ (cofundador i productor de Binge Audio)
MÒNICA TERRIBAS (directora d’El matí de Catalunya Ràdio)

GEMMA AYATS (podcaster de La Constante i organitzadora de JPOD18)
MOLO CEBRIÁN (podcaster d’Entiende tu mente)
CHUSE FERNÁNDEZ (coordinador de la Escuela de Radio TEA FM)
ÁLEX SALGADO (podcaster d’Emporio Salgado)

PONENTS
DEL PROGRAMA PODCAST IN/OUT.
NOUS TERRITORIS DE L’ÀUDIO DIGITAL

SAÜL GORDILLO (director de Catalunya Ràdio)
MÒNICA LABLANCA (directora de Cugat.cat)
LUIS MIGUEL PEDRERO 
(professor i investigador de la Facultad de Comunicación de la UPSA)
XAVIER RIBES
(professor titular del Departament de Comunicació Audiovisual
i Publicitat de la UAB)
GORKA ZUMETA (periodista, consultor i formador en comunicació)

MODERADORS
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LOCALS I OBERTS
AL MÓN
MIQUEL HERRADA
CAP DE L’ÀREA D’ESTRATÈGIA,
DESENVOLUPAMENT I TECNOLOGIA
DE LA XARXA AUDIOVISUAL LOCAL

Les ràdios i televisions de proximitat fan els deures cada dia. De-
diquen tots els seus esforços a informar dels temes d’interès local 
que s’escapen dels radars dels grans mitjans. Donen veu a la ciuta-
dania, organitzen la participació veïnal. Fomenten el sentiment de 
pertinença, el civisme, la implicació i la cohesió. Són una eina per a 
l’aprofundiment democràtic, la preservació de les identitats, la inte-
gració de les societats i el foment de la cultura. 

L’audiovisual local català fa bé la seva feina i lluita per mantenir la 
connexió amb les seves comunitats de proximitat. Fa més de tres 
dècades que ràdios i teles locals aixequen la persiana de bon matí 
amb aquesta idea al cap, i en saben molt. Han sobreviscut cants de 
sirena apocalíptics i s’adapten a la digitalització i als nous hàbits de 
consum, amb les mateixes dificultats que la resta però carregats 
d’energia i d’il·lusió.

Però els mitjans de proximitat catalans no són un bolet desconnec-
tat del món. Alguns dels continguts que generen, amb amor per 
l’ofici i voluntat de servei, tenen recorregut més enllà dels límits de 
la proximitat geogràfica. Sense complexos i amb una mirada oberta, 
poden connectar amb audiències globals que aprecien l’originalitat, 
la singularitat i la qualitat de les produccions. La revolució digital és 
una aliada de la proximitat, perquè democratitza –o ho hauria de 
fer– l’accés als continguts locals independentment de qui controli 
les grans plataformes de distribució.

En un planeta interconnectat i en un context d’estandarització dels 
continguts que circulen per les autopistes digitals, alguns dels pro-
jectes de l’audiovisual local català tenen l’oportunitat de trencar 
fronteres i fer-se un lloc als mercats internacionals. No és la mis-
sió fonamental dels mitjans locals, certament, però no l’hauríem de 
menystenir: gràcies a la comunicació de proximitat, la imatge de la 
societat catalana al món –i de la seva cultura, la seva història, el seu 
present i futur– pot ser més rica, més diversa i més real.

OPINIÓ
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PROGRAMACIÓ
DIMECRES 6 DE JUNY

10.00 - 11.00
NOVES NARRATIVES AUDIOVISUALS.
TRANSFORMACIÓ AUDIOVISUAL EN ENTORNS DIGITALS
Quin pes té i per a què s’utilitza el vídeo en la informació d’actualitat? 
Quines característiques comunes tenen els formats més utilitzats? 
Té sentit seguir parlant dels formats clàssics (notícia, reportatge, 
entrevista, documental…) en els mateixos termes? Com han canviat 
o s’han hibridat? Com ha influït el concepte de vídeo viral en la infor-
mació d’actualitat? Com és el procés d’innovació a l’hora d’explicar 
l’actualitat? Qui hi intervé i com es desenvolupa? Com interactua la 
tecnologia amb les noves narratives audiovisuals en formats infor-
matius? Com han canviat o han de canviar les redaccions informati-
ves per fer front a la necessitat de generar contingut audiovisual per 
a entorns online, en múltiples plataformes? Quines són les tendèn-
cies en vídeos informatius o d’actualitat (que veurem en els propers 
mesos/anys) i a quina velocitat canvien?

Amb la participació de Georgina Ferri (subdirectora del diari Ara), 
Aitana Montaner (directora de Lavinia Magenta) i Medir Plandolit 
(editor digital d’informatius de TV3 i Catalunya Ràdio).

Sessió organitzada en col·laboració amb el Grup Lavinia.
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11.30 - 12.30
ELS XATBOTS: EINES D’INTERACCIÓ
PER ALS MITJANS DE PROXIMITAT
Ha arribat el moment dels bots i xatbots als mitjans locals? Com 
poden ajudar-nos en la creació dels nostres continguts i en la inte-
racció amb els nostres públics? Què podem aprendre de l’ús que en 
fan els grans mitjans i el món del màrqueting?

Amb la participació de Maria Crosas (periodista especialitzada en 
noves tecnologies i visualització de dades) i Miquel Pellicer (direc-
tor d’Estratègia i Comunicació del Grup Lavinia).

Moderador: Quique Azcona (departament de Digital Mèdia de La 
Xarxa de Comunicació Local).

Sessió organitzada en col·laboració amb la Xarxa de Comunicació 
Local.

12.30 - 13.30
LA ‘COMPLIANCE’ DELS DRETS DE LA PERSONALITAT
El compliment de les obligacions legals en matèria de dret a l’honor, 
a la intimitat i a la pròpia imatge als mitjans de comunicació i la im-
plementació de mesures de control i formes de tractament en els 
mitjans de comunicació audiovisual; la seva relació amb la protecció 
de dades de caràcter personal.

Amb la intervenció de Marta Insúa (responsable del Servei 
d’Assessoria Jurídica de la Xarxa de Comunicació Local) i Xavier 
Salla (director de la Fundació Obicex).

Sessió organitzada en col·laboració amb la Xarxa de Comunicació 
Local.

13.30 - 14.30
L’AUDIOVISUAL CATALÀ A LA CORDA FLUIXA
Diferents representats institucionals i responsables de mitjans deba-
ten i reflexionen sobre la perillosa situació en què es troba els sector 
audiovisual. Els darrers esdeveniments, com el requeriment d’un IVA 
retroactiu, la difícil situació que travessa TVC i l’aturada de la taxa, 
han afectat greument la producció independent catalana. Així, ens 
trobem en un punt d’inflexió que pot arribar a ser irreversible per a 
un sector estratègic.

PROGRAMACIÓ DIMECRES 6 DE JUNY
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Taula rodona amb la participació de Xavier Díaz (director de l’Institut 
Català de les Empreses Culturals), Brauli Duart (vicepresident de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals), Carles González 
(director de RTVE a Catalunya), Raimon Masllorens (president de 
Productors Audiovisuals Federats de Catalunya) i Francesc Pena 
(conseller delegat de la Xarxa de Comunicació Local).

Moderador: Jordi Sellas (periodista).

Sessió organitzada en col·laboració de Productors Audiovisuals Fe-
derats de Catalunya (PROA).

16.00 - 17.00
ANATOMIA TRANSMÈDIA DE LES SÈRIES QUE TRIOMFEN
Analitzarem les estratègies i tàctiques transmèdia de les sèries ac-
tuals, al costat del responsable de la creació i desenvolupament dels 
formats transmèdia d’algunes de les produccions actuals de més 
èxit televisiu.

Una sessió creativa per il·luminar el camí dels projectes que cerquen 
conquerir a les noves audiències a través de diferents formats.

Amb la intervenció de Roger Casas-Alatriste (CEO de El Cañonazo 
Transmedia) i Daniel Resnich (docent, guionista i productor de con-
tinguts transmèdia).

18.45 - 19.45
ATURAR-SE A PENSAR LES IMATGES
Davant l’aclaparadora profusió d’imatges del món actual, la seva 
anàlisi s’ha anat diversificant i especialitzant, a mesura que la in-
tenció d’aquestes imatges, així com la seva recepció i digestió per 
part del públic, s’han anat convertint en un assumpte cada dia més 
complex. Com si aquesta “fúria de les imatges” (en paraules de 
Joan Fontcuberta) que ens arrossega com un huracà ens demanés 
prendre distància i parar-nos a pensar.

Amb la seva col·laboració amb el Festival Panoràmic Granollers, el 
programa del CCCB Soy Cámara obre una nova línia de recerca en 
què s’analitzen aspectes de la vella relació entre imatge fixa i imatge 
en moviment.

Conferència a càrrec de Fèlix Pérez-Hita (realitzador, guionista, edi-
tor i membre del comitè assessor del Festival Panoràmic Granollers)

Sessió organitzada en col·laboració amb Panoràmic Granollers, fes-
tival de cinema, fotografia i new media.

PROGRAMACIÓ DIMECRES 6 DE JUNY





45

MERCAT AUDIOVISUAL DE CATALUNYA | PLATÓ DEL CENTRE AUDIOVISUAL

PROGRAMACIÓ
DIJOUS 7 DE JUNY

09.45 - 10.45
PER UN MUSEU DE LA RÀDIO
Els programes L’altra ràdio (1980) i Cocodril Club (1993), presentats 
respectivament pels radiofonistes Cinto Niqui i Albert Malla, són els 
altaveus des dels quals es demana la creació d’un Museu de la Ràdio 
a Barcelona. Un centre didàctic i lúdic dedicat a preservar la me-
mòria sonora del mitjà radiofònic, a la construcció d’un relat històric 
dels seus professionals i al foment de l’ús del llenguatge sonor, com 
una eina expressiva i creativa.

A càrrec de Daniel Condeminas (consultor en comunicació), Esther 
Molas (periodista) i Cinto Niqui (director i presentador del programa 
L’altra ràdio).
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LA RÀDIO TORNA AL MAC 2018
EL NOU ÀUDIO DIGITAL
SALVARÀ AL SECTOR
JOSEP MARIA MARTÍ
DIRECTOR DE L’OBSERVATORI DE LA RÀDIO
A CATALUNYA GRISS-UAB

La ràdio torna al MAC i amb voluntat de quedar-se. Després que 
aquest mitjà de comunicació manqués un temps a la seva cita anual de 
Granollers, enguany recupera la seva presència en aquestes jornades.

La història de la radiodifusió mostra que al llarg dels quasi cent anys 
d’existència de la ràdio, la mort d’aquest mitjà ha estat anunciada en 
diferents ocasions, la més important amb motiu de l’aparició de la te-
levisió. Malgrat tot, els fets han demostrat que sempre ha reviscolat i 
que ara, en l’escenari digital sembla haver endegat el seu futur amb 
més força que mai.

Als inicis del segle XXI, tot sembla indicar que la ràdio no es dissoldrà 
en els hipermèdia que incorpora el nou món digital; tampoc aquesta 
vegada els mals averanys no s’acompliran. Les multiplataformes i els 
enginys de recepció estan fent possible que l’àudio, és a dir, el suport 
físic de la comunicació oral i musical, s’erigeixi com el centre de distri-
bució de tota mena de continguts i que ho faci d’una manera produc-
tivament sostenible i fàcil de consumir pels oïdors.

L’anomenat podcast ha estat el format que ha aconseguit socialitzar la co-
municació àudio, traient l’exclusivitat productiva de mans dels broadcas-
ters tradicionals, fent emergir la creativitat popular i ampliant els horitzons.

Un èxit tant fulgurant arreu del món –i esperem que aviat a casa nos-
tra– no podia deixar d’anar acompanyat de problemes; avui els experts 
n’assenyalen uns quants: la dificultat d’accedir a una macro-oferta tan 
dispersa i variada, trobar un model de negoci que permeti monetitzar 
la inversió i la despesa, o per últim, afrontar la necessitat d’establir uns 
paràmetres convinguts per avaluar el seu impacte social.

En aquest context i en el marc del MAC 2018, intentarem crear un espai 
de reflexió i debat, facilitant que hi prenguin part els actors de l’àudio 
actual, tant els professionals com els amateurs i també els pertanyents 
als grans grups o a les plataformes independents. Tot ha estat pensat 
amb l’objectiu de donar respostes a les grans preguntes. Creiem que 
no hi faltarà ningú, tant de dins com de fora. Esperem que sigui una 
jornada en la que tothom hi trobi quelcom d’interès en aquest món 
apassionant del nou àudio.

OPINIÓ
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Membre de la Red de Industrias Creativas RIC_CREA, del col·lectiu 
Innovación Empresarial i de la BCMA España. Té més de vint anys 
d’experiència en la generació de continguts digitals a companyies 
com Columbia Tristar, SportsYA i MobuzzTV.

És el fundador d’una empresa radicada a Madrid i especialitzada en 
el disseny, la producció i la distribució de continguts de marca amb 
un enfocament transmèdia per a mitjans, marques i agències.

Entre els seus crèdits figura el disseny de l’univers transmèdia d’algunes 
de les ficcions televisives més ambicioses dels darrers temps.

Col·labora en mitjans televisius, radiofònics i digitals, Ha treballat 
com a assessor en el desplegament de la TV digital a Colòmbia i 
Bolívia i ha estat conferenciant sobre el procés de transició a la TDT 
a la Universidad Modelo de Mérida (Mèxic)

Coach en comunicació, ha estat formador de portaveus i comuni-
cadors, tant a Catalunya com a diversos països d’Amèrica Llatina.

ROGER
CASAS-ALATRISTE
CEO DE EL CAÑONAZO
TRANSMEDIA

DANIEL
CONDEMINAS
CONSULTOR EN COMUNICACIÓ

PONENTS
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Llicenciada en Periodisme per la Universitat de Navarra i Màster de 
periodisme online a la Birmingham City University.

Actualment és Innovation Business Analyst a Nestlé, tasca que com-
bina amb la docència i tallers especialitzats sobre l’ús dels xatbots 
en l’àmbit del periodisme i les xarxes socials.

Amb anterioritat havia estat periodista de dades a El Punt Avui i 
l’any 2016 va ser reconeguda al Regne Unit amb un premi de perio-
disme de dades i una menció especial d’infografia. 

Llicenciat en Geografia per la Universitat de Girona i postgrau en 
Bases Jurídiques i Econòmiques de la Gestió Cultural i mestratge en 
Direcció Pública per l’escola de negocis ESADE.

Ha desenvolupat tasques en administracions públiques locals en càrrecs 
tècnics i gerencials.

Cofundador de l’empresa dedicada a la consultoria mediambiental 
TRES60 - Innovació, desenvolupant la direcció de múltiples estu-
dis i projectes per encàrrec d’administracions públiques i empreses 
privades. Com a consultor freelance ha assessorat i elaborat –per a 
administracions públiques-, plans de gestió i estudis de viabilitat de 
creació d’organismes de gestió de bens públics culturals, naturals i 
socials.

MARIA
CROSAS

PERIODISTA ESPECIALITZADA
EN NOVES TECNOLOGIES

I VISUALITZACIÓ DE DADES

XAVIER DÍAZ
DIRECTOR DE

L’INSTITUT CATALÀ
DE LES EMPRESES CULTURALS

(ICEC)
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Llicenciat en Història Contemporània i postgrau en Ciència Política 
per la UB. Màster en Gestió Pública per ESADE.

Des del 1985 treballa a la Generalitat de Catalunya i ha estat subdi-
rector general d’Administració a la Direcció General de Seguretat 
Ciutadana, secretari general del Departament d’Interior i secretari 
de Seguretat Pública del Departament d’Interior i Justícia. Des del 
2008 és membre del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals i President de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals de 2012  a l’abril de 2016.

Llicenciada en Periodisme per la UAB i Executive Máster en Digital 
Business a ESADE.

En la seva activitat professional havia estat cap de gabinet i comu-
nicació del Departament d’Economia i Coneixement de la Genera-
litat de Catalunya; editora en cap de Terra TV (Telefónica Digital 
de España); assessora de comunicació del centre SP-Sp de l’IESE 
Business School; reportera de documentals a Mediaset i reportera 
d’informatius a CNN, Cuatro i Sogecable; cap d’informatius de la 
Televisió de L’Hospitalet de Llobregat i reportera de directes a TV3.

BRAULI
DUART
VICEPRESIDENT DE
LA CORPORACIÓ CATALANA
DE MITJANS AUDIOVISUALS (CCMA)

GEORGINA
FERRI
SUBDIRECTORA DEL
DIARI ARA

PONENTS
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Es va incorporar a TVE el 1987, com a periodista esportiu, proce-
dent de Cadena 13, la primera xarxa d’emissores privada en català. 
Des d’aleshores ha desenvolupat la seva trajectòria professional a 
quasi totes les àrees de TVE: esports, informatius, infantils i progra-
mes. Ha ocupat càrrecs de responsabilitat a RTVE, com ara director 
d’Informatius de RTVE Catalunya, cap de societat i cultura de TVE 
Catalunya, coordinador de Telediarios des de Sant Cugat o cap de 
redacció de Teledeporte,

En l’àrea esportiva ha dirigit i presentat programes com Estadio 2, 
Gol Nord, El mejor deporte.

Llicenciada en Dret per la UB i advocada especialitzada en dret au-
diovisual i mitjans de comunicació. 

Presidenta de la secció del Dret de la Propietat Intel·lectual i Drets 
d’imatge 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, va ser directora de 
publicacions i titular del departament jurídic en una empresa edito-
rial i també va assumir càrrecs directius a les publicacions Ayunta-
miento XXI i Economist & Jurist.

CARLES
GONZÁLEZ

DIRECTOR DE 
RTVE CATALUNYA

MARTA
INSÚA

RESPONSABLE DEL SERVEI
D’ASSESSORIA JURÍDICA

DE LA XARXA
DE COMUNICACIÓ LOCAL
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Llicenciada en Periodisme per la UPF i en Filologia Catalana per la 
UB.

Va ser coordinadora i redactora de programes d’àmbit europeu a 
Ràdio 4 – RNE, redactora de la productora de televisió Gestmusic-
Endemol, cap de premsa de l’Observatori Europeu de la Televisió 
Infantil i del Patronat Catalunya Món.

Actualment és la responsable de premsa del Memorial Xavier Batalla 
i també treballa per aconseguir la implicació de les administracions 
públiques en la creació del Museu de la Ràdio a Barcelona. 

ESTHER
MOLAS
PERIODISTA

RAIMON
MASLLORENS
PRESIDENT DE
PRODUCTORS AUDIOVISUALS
FEDERATS DE CATALUNYA (PROA)

PONENTS

Productor i fundador de Brutal Media, productora que dirigeix en 
l’actualitat amb la qual ha fet programes com This is art, This is Ope-
ra o El Foraster. Va començar en el món de l’audiovisual com a rea-
litzador de TVE i el 1988 va fundar la seva primera empresa, conso-
lidant-se com a productor de programes televisius, sèries, tvmovies 
i llargmetratges cinematogràfics. Actualment, i engegant el tercer 
mandat, és president de PROA des de 2014.
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Doctor en Ciències de la Comunicació i periodista radiofònic. 
Exerceix com a professor de la Facultat de Ciències de la Comu-
nicació de la UAB i de la Facultat de Ciències de la Comunicació i 
Relacions Internacionals de Blanquerna.

És el director i presentador del programa L’Altra Ràdio, un magazín 
especialitzat en cultura audiovisual de Ràdio 4 (RNE) que s’emet 
des de 1980.

Ha publicat diversos llibres, com Cronologia dels primers 15 anys 
de l’audiovisual a Internet o La ràdio en català a l’estranger, entre 
d’altres.

Periodista i escriptora. Actual directora de Lavinia Magenta, l’àrea 
del Grup Lavinia dedicada a la producció de continguts d’actualitat 
en entorns digitals. 

Ha treballat com a redactora, cap d’informatius i presentadora 
d’informatius i programes a Televisió de L’Hospitalet. També com a 
redactora a betevé, Telecinco, RAC1, Viladecans TV i Mou TV. També 
com a responsable de comunicació del Grup Lavinia i com a directo-
ra de l’àrea d’Actualitat del departament de Serveis Audiovisuals del 
mateix grup. És autora del blog aitanamontaner.com.

CINTO
NIQUI

DIRECTOR I PRESENTADOR
DEL PROGRAMA L’ALTRA RÀDIO

AITANA
MONTANER

DIRECTORA DE
LAVINIA MAGENTA
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De 1997 a 1999 va dirigir una quinzena de documentals per a Barce-
lona TV. Ha impartit classes d’història i teoria de la imatge a l’Escola 
Superior de Disseny Elisava, així com màsters i tallers a diferents 
universitats.

Actualment codirigeix alguns capítols de Soy Cámara amb Andrés 
Hispano, amb qui també va dirigir Baixa Fidelitat i va treballar com 
a guionista i editor del programa Boing Boing Buddha. Amb Arturo 
Bastón dirigeix HILOMENTAL (sesiones videológicas). És membre 
fundador de l’associació Horitzó.tv i, amb el col·lectiu Neokinok.tv va 
crear el projecte educatiu de televisió experimental Tvlata.

FÈLIX
PÉREZ-HITA
REALITZADOR, GUIONISTA I EDITOR

PONENTS

MIQUEL
PELLICER
DIRECTOR D’ESTRATÈGIA
I COMUNICACIÓ DEL GRUP LAVINIA

Periodista i antropòleg, actualment és professor de Comunicació 
Corporativa a la UOC.

És autor del blog miquelpellicer.com, a través del qual reflexiona so-
bre periodisme, xarxes socials, màrqueting i estratègies de contin-
guts.

La seva trajectòria professional ha transitat pel Futbol Club Barce-
lona, el diari esportiu Mundo Deportivo, l’Ajuntament de Barcelona, 
la revista musical Enderrock o el diari digital Transversal Web. És 
membre fundador del BCN MediaLab i ha estat guardonat als Pre-
mis Blocs Catalunya 2010.

És autor dels llibres La comunicación en la era Trump i Optimismo 
para periodistas.
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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.

DANIEL
RESNICH

DOCENT, GUIONISTA I PRODUCTOR
DE CONTINGUTS TRANSMÈDIA

Llicenciat en Comunicació Audiovisual per Blanquerna-URL. Va co-
mençar a treballar a TV3 el 2001. El 2006 s’estableix al Marroc com 
a corresponsal fins al 2011. Va ser redactor del canal 3/24, de les 
seccions de Societat i d’Internacional i del programa .CAT. El 2014 
va fitxar per l’empresa nord-americana Vice per crear el canal digital 
de notícies Vice News en castellà. El 2015 el nomenen cap de Con-
tinguts de VICE a Espanya i, el 2016, director del programa Diario 
Vice per #0 de Movistar+. El 2017 torna a TV3 com a editor digital 
d’informatius de TV3 i Catalunya Ràdio.

MEDIR
PLANDOLIT

EDITOR DIGITAL D’INFORMATIUS
DE TV3 I CATALUNYA RÀDIO
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PONENTS

XAVIER
SALLA
DIRECTOR DE
LA FUNDACIÓ OBICEX

Director de la Fundació Obicex, dedicada a la investigació en comu-
nicació experiencial. En l’àmbit acadèmic és professor de Periodis-
me a la UAB i director del grau de comunicació experiencial interac-
tiva de la Universitat Abad Oliba.

També és el creador del cicle formatiu de grau superior adaptat 
Móns virtuals, realitat augmentada i gamificació; creador i coordi-
nador del curs de conductor-presentador de programes de TV de 
la UAB i coordinador del programa educatiu Debat i aprèn, realitzat 
per l’Ajuntament de Barcelona per ensenyar oratòria i debat a insti-
tuts de secundària.



57

MERCAT AUDIOVISUAL DE CATALUNYA | PLATÓ DEL CENTRE AUDIOVISUAL

Expert en anàlisi, estratègia i formació en xarxes socials i continguts 
online. Desenvolupament web i edició multicontinguts.

Postgraduat de web 2.0, comunitats, xarxes socials i vídeo Internet 
per la UPF, màster en Comunicació 2.0 per la Universidad de Alcalá.

Actualment a La Xarxa s’ocupa de l’anàlisi de dades, estratègia de 
gestió i dinamització en xarxes socials i continguts multimèdia, així 
com del disseny, desenvolupament i implementació de projectes 
web i sindicació de continguts per emissores i TV locals.

És professor extern de l’EAE Business School.

Periodista i gestor d’empreses culturals, fundador i director de La-
yers of Reality i director d’estratègia i innovació de la productora 
Minoria Absoluta. 

Durant la X Legislatura va ocupar el càrrec de Director General de 
Creació i Empreses Culturals de la Generalitat de Catalunya. Ha es-
tat director digital i de nous negocis del Grup RBA, fundador del 
Club TR3SC, director de màrqueting del Grup Focus, tècnic superior 
de promoció de la UAB i director de comunicació d’Ona Catalana. 
Imparteix classes sobre màrqueting i gestió cultural en diverses uni-
versitats nacionals i internacionals. 

MODERADORS

QUIQUE
AZCONA

DEPARTAMENT DE DIGITAL MÈDIA
DE LA XARXA AUDIOVISUAL LOCAL

JORDI
SELLAS
PERIODISTA
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MANIFEST
EN FAVOR DE LA CREACIÓ
D’UN MUSEU DE LA RÀDIO
A BARCELONA

Els programes L’altra ràdio (1980) i Cocodril Club (1993) demanen 
la creació d’un Museu de la Ràdio a Barcelona. Un centre didàctic i 
lúdic dedicat a preservar la memòria sonora del mitjà radiofònic, a la 
construcció d’un relat històric dels seus professionals i al foment de 
l’ús del llenguatge sonor, com una eina expressiva i creativa.

Les set grans línies d’acció del centre podrien ser:

- La recopilació del material sonor: programes, podcasts… 

- La personificació de la història mitjançant els grans noms de la 
ràdio.

- La difusió de l’ús del llenguatge sonor com un element més de 
l’expressió i la creativitat dels ciutadans del segle XXI. 

- El recull arqueològic del material tècnic: receptors antics i aparells 
de baixa o alta freqüència.

- La història de la ràdio i de la distribució de l’àudio a Internet i la 
telefonia mòbil com a mirall dels canvis a la societat. 

- L’aplicació de la intel·ligència artificial a la ràdio i la difusió de l’art 
sonor contemporani. 

- La promoció de la radioafició.

Aquesta petició es fonamenta en la gran tradició que té la ràdio a 
Catalunya i la seva contribució notable a l’ús de la llengua catalana. 
La primera emissora privada de l’Estat és Ràdio Barcelona EAJ-1 
(1924). Ràdio 4 i Ràdio Olot ofereixen tota la programació en català 
des de 1976. Les deganes de les emissores municipals són Ràdio 
Arenys i Ràdio Rubí (1979). La primera ràdio lliure va sorgir a Barce-
lona (1979), Ona Lliure. Ràdio Ràpia (1990) del CEIP Sant Domènec 
de la Ràpita, a Santa Margarida i els Monjos, és l’emissora escolar 
més antiga. A Internet, dins de Ravalnet (1998), la xarxa ciutadana 
del Raval de Barcelona, immediatament s’hi van produir projectes 
com la ràdio del CEIP Drassanes i Ravalmedia.

OPINIÓ

Si us voleu adherir a aquesta petició, podeu enviar el formulari que 
trobareu a altraradio.cat/formulari.html o envieu un correu elec-
trònic a museudelaradio@gmail.com, amb el vostre nom i cog-
nom i expressant el vostre suport a aquesta iniciativa.



Durant la segona jornada del MAC (dijous 7), Fira MAC es transforma
en Lounge Radio 2.0, un àmbit de reunió i de contacte entre professionals. 

Inclou un punt d’informació i documentació.

FIRA MAC
DIMECRES 6 DE JUNY

SPEECH CORNER | MAC RV
MAC DRONE | ESPAIS EXPOSITIUS

LOUNGE
RADIO 2.0

DIJOUS 7 DE JUNY
SPEECH CORNER | MAC RV

ESPAIS EXPOSITIUS

DIRECTORI D’EMPRESES
DIRECTORI DE CENTRES DE FORMACIÓ
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SPEECH CORNER
Ubicat dins l’àmbit genèric de Fira MAC / Lounge Radio 2.0, l’Speech 
Corner és un espai ideat per a comunicacions àgils, de petit format 
i curta durada.

Acull presentacions d’innovacions tecnològiques i serveis d’empresa 
a càrrec de companyies, plataformes online, productores i centres 
de formació.

PROGRAMACIÓ
DIMECRES 6 DE JUNY | 10.00 - 14.25

10.00 - 10.25
SOLUCIONS AoIP PER A ENTORNS BROADCAST
DE RÀDIO I TELEVISIÓ
Les noves possibilitats actuals en àudio per a entorns broadcast em-
prant com a capa de transport la tecnologia IP. L’enviament d’àudio 
per IP amb equips de routing on the self ofereix, per a sistemes 
petits i mitjans, avantatges de cost respecte a les solucions síncro-
nes sobre enllaços AES 10, MADI i busos TDM, que tenen una major 
capacitat, però que requereixen un potent equipament maquinari. A 
més, els grans sistemes TDM poden reduir el seu cost i augmentar 
la seva flexibilitat, si utilitzen enllaços d’àudio per IP per aconseguir 
equips amb pocs circuits de connexió amb el router central.

A càrrec de Nacho Olivella (account manager d’AEQ).

10.30 - 10.55
ACTUALITZA’T PER ARRIBAR A TOTHOM
Descobreix els nous sistemes de producció, gestió de continguts i 
emissió de VSN i adapta la teva tecnologia per a arribar a tota la teva 
audiència allà on siguin.

A càrrec d’Álvaro Montalbán (mànager de vendes de VSN - EMEA)..

11.30 - 11.55
TOURMEDIA

A càrrec de Joan Marc Fortuny (director tècnic de TourMedia).
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12.00 - 12.25
UDOL DE LLOP
Presentació de Terra d´Edom, un projecte en forma de documental 
d’investigació que traça la historia dels jueus d´origen català. Una 
història de més de mil anys.

Aquest treball documenta la influència que varen exercir, així com 
l’aportació d’alguns descendents en els nostres dies. Des de famílies 
amb influència econòmica fins a voluntaris a les Brigades Internacio-
nals durant la Guerra Civil i també després.

El documental, que compta amb el suport del món universitari, ha 
estat dirigit per Ignasi P. Ferré i és una coproducció d’Udol de Llop 
(Catalunya), Camera Sérvices (Perpinyà) i La Perifèrica (Mallorca), 
rodat en català i subtitulat en 6 idiomes.

A càrrec de Ramon Vallès (productor executiu).

12.30 - 12.55
patrocinaM
Presentació d’aquesta nova plataforma a Internet que actua com a 
punt de trobada entre projectes culturals que cerquen patrocina-
dors i empreses que vulguin promocionar-se a través d’aquests.

A càrrec d’Antonio Lama (CEO de patrocinaM).

13.00 - 13.25
BROOMX
El futur de les tecnologies immersives i el seu potencial de desen-
volupament, a partir de casos reals de empreses i institucions que 
ja les estan aplicant.

A càrrec d’Ignasi Capellà (CMO & Business Development i cofunda-
dor de Broomx).

13.30 - 13.55
LA UNITAT MÒBIL IP
A càrrec de Joan Masip (director tècnic del Grup Lavinia).

14.00 - 14.25
RECAM STUNTS
Renato Camargos de Medeiros és un dels coordinadors de dobles 
d’acció amb més experiència del país. Ha treballat a la indústria del 
cinema i la televisió durant 15 anys. Actualment treballa com a coor-
dinador d’acció i especialista de cinema, una tasca que també com-
bina amb el seu centre de formació, que ara presentem.

A càrrec de Gaizka Aracelus (stunt performer de Recam Stunts).

PROGRAMACIÓ DIMECRES 6 DE JUNY
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Si la ràdio fos un ésser viu podríem dir que el podcast és l’evolució 
que està experimentant l’espècie per tal d’adaptar-se als canvis de 
l’entorn i així poder sobreviure als nous depredadors de l’ecosistema 
digital, com són els fluxos d’emissores d’FM i AM d’arreu del món, 
les plataformes de subscripció, els audiollibres o, fins i tot, l’accés 
gratuït a vídeos musicals. 

També el paisatge domèstic, pel que fa a la ràdio, està mutant: els 
aparells receptors de ràdio convencionals desapareixen de les llars 
i són substituïts per mòbils, tauletes, receptors de bitcasters i, ara ja 
també, pels anomenats altaveus intel·ligents i els assistents virtuals.

És en aquest entorn on la indústria radiofònica no només ha de 
competir amb nous agents sinó que ha de trobar públics renovats, 
acostumats a consumir els productes culturals sense les exigències 
i les constriccions que suposa estar lligats a una graella programàti-
ca rígida. Aquests consumidors, a més de temàtiques innovadores, 
demanden durades i periodicitats fins ara no contemplades per les 
estructures de producció audiovisual.

Així, el podcast, que en els seus orígens va donar veu a individus i 
col·lectius que tenien vetat l’accés a l’espectre radioelèctric, ha es-
devingut altaveu justament per a les empreses radiodifusores que 
ja disposen de llicències d’emissió. A més del senyal convencional 
(hertzià), doncs, les emissores de ràdio estan incorporant el podcast 
dins les estructures del seu sistema productiu, com una eina que els 
facilita oferir continguts alternatius i abastar nous oients.

L’oferta radiofònica, que per definició ha estat lineal, limitada, en 
directe i efímera, ha trobat en el podcast un complement perfecte 
per superar les constriccions pròpies del mitjà i, alhora, satisfer les 
expectatives dels consumidors digitals. Gràcies a aquesta dimen-
sió radiofònica paral·lela la ràdio s’ha reinventat i està en disposició 
de posar a l’abast dels seus seguidors dobles directes, continguts 
exclusius o l’accés a un catàleg sonor, en permanent creixement, 
construït a partir de la seva programació diària.

XAVIER RIBES
PROFESSOR TITULAR DEL DEPARTAMENT
DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
DE LA UAB
MEMBRE DEL GRUP DE RECERCA
EN IMATGE, SO I SÍNTESIS (GRISS)

OPINIÓ
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Amb les adaptacions programàtiques i tecnològiques, la ràdio està 
demostrant, un cop més, que és un mitjà capaç d’atendre les neces-
sitats dels públics i respondre a les exigències dels seus oients.

Llarga vida al podcast! Llarga vida a la ràdio!
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MAC RV

PROGRAMACIÓ
DIMECRES 6 | 09.30 - 19.45
DIJOUS 7 | 09.30 - 18.30

MK PLAYER360
L’MK Player360 de la companyia Broomx és el primer projector de 
contingut immersiu del món. Permet gaudir de realitat virtual i con-
tinguts 360º de manera natural, sense la necessitat d’utilitzar dis-
positius de realitat virtual d´ús individual i també sense pantalles, ni 
projeccions de videomapping. Per contra, permet una experiència 
compartida.
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Creat amb filosofia tot-en-un i plug&play, un cop instal·lat, l’usuari 
gaudeix de projeccions que cobreixen tot el seu camp visual, con-
trola i pot interactuar amb el sistema a través d’una aplicació de 
mòbil.

A més, té la capacitat de controlar altres aspectes domòtics de 
l’habitació, com llums, cortines, il·luminació LED, difusors d’olors i 
fins i tot llits que es mouen, per oferir experiències molt més impac-
tants per a l’usuari.





71

MERCAT AUDIOVISUAL DE CATALUNYA | FIRA MAC

TECNOLOGIA CATALANA
PER UNA REALITAT VIRTUAL MÉS
HUMANA I ACCESSIBLE PER A TOTHOM
IGNASI CAPELLÀ
COFUNDADOR I RESPONSABLE DE MÀRQUETING
A BROOMX TECHNOLOGIES

Al llarg de la història, pel·lícules de ciència-ficció i programes de te-
levisió han imaginat tecnologies capaces de transformar totalment 
habitacions i espais físics, i permetre a les persones viatjar sense 
moure’s de casa. Aquest somni, finalment s’ha fet realitat. I amb tec-
nologia 100% catalana.

Broomx Technologies som la startup darrere d’aquesta innovació. 
Després d’anys investigant amb tecnologies vinculades al videomap-
ping, la domòtica i la realitat virtual, i gràcies a un equip amb gran 
experiència i visió de futur, hem creat el dispositiu MK Player360, un 
sistema de projeccions de realitat virtual tot-en-un per gaudir de con-
tingut immersiu i vídeo 360º sense haver d’utilitzar ulleres de realitat 
virtual i sense necessitat de crear instal·lacions complexes i costoses. 

El potencial és enorme, tant en aplicacions industrials, comercials i 
educatives, com en nous formats d’entreteniment de masses. No obs-
tant, calen nous sistemes per fer més accessibles aquests continguts, 
presentant-los de forma més natural i amb la possibilitat de compartir 
l’experiència. Aquesta és la filosofia darrere de Broomx, que s’ha con-
solidat en el panorama de la innovació europea i mundial com una de 
les millors 50 startups d’Europa l’any 2017 i la millor startup “creativa” 
d’Espanya segons la Comissió Europea. 

Els primers casos d’implementació han estat en el sector hoteler, amb 
habitacions experiencials en diversos hotels. Però també és una eina 
única per millorar l’aprenentatge en escoles, universitats i centres de 
formació i un mètode de presentació de productes molt atractiu per 
a empreses del sector immobiliari, automobilístic o de viatges. A més, 
s’ha començat a utilitzar en centres de salut, amb resultats molt satis-
factoris especialment en hospitals infantils.

Les tecnologies vinculades al món audiovisual evolucionen molt ràpi-
dament, i el MAC és un bon escenari per conèixer de primera mà al-
gunes d’aquestes noves innovacions. Et convidem a descobrir l’última 
tecnologia de projecció de realitat virtual, 100% catalana i amb un 
impacte mundial important! 

OPINIÓ
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MAC DRONE

PROGRAMACIÓ
DIMECRES 6 | 09.30 - 19.45

Exposició de diferents tipologies de drones a càrrec de les companyies 
Air Media 360 i Drones Company.
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Fins ara, el procediment més habitual en tot allò relacionat amb 
l’expressió artística ha estat que l’artista només exhibia la seva obra 
quan la considerava acabada. El cineasta filma i munta els plànols, i 
després els exhibeix. El pintor retoca el seu oli, i quan l’acaba l’exposa. 
El procés de creació és més o menys íntim, i en acabar-lo s’exposa 
l’obra al judici del públic, el qual mostra el seu consentiment o el seu 
rebuig. Els crítics opinen, els mercats valoren, les audiències pre-
mien, i perquè tot això passi, hi ha un procés d’intermediació entre 
l’artista i l’audiència, que és la distribució. Les distribuïdores i les 
sales en el cas del cinema; les editorials i les llibreries, en la literatura. 
Amb matisos, però aquesta ha estat l’estructura bàsica del procés 
durant segles. L’artista crea, l’intermediari distribueix i l’audiència 
consumeix.

Aquest és el funcionament típic de les indústries orientades a pro-
ducte. El que importa és el procés de producció i la seva distribució. 
Dissenyes un producte i decideixes si serà per a una gran audiència 
o per a una minoria, d’on es dedueix quin serà el pressupost i com 
serà la distribució. Una pel·lícula per a les masses, a l’estil Hollywood, 
o una pel·lícula de petits circuits.

Però amb el digital, l’audiència pot abandonar el seu rol de només 
espectador i remenar l’obra encara que l’autor no ho vulgui. Talla 
seqüències, barreja, torna a muntar, distribueix i exhibeix. L’obra ex-
posada ja no és una icona a admirar, sinó la matèria primera per a la 
següent obra que qualsevol pot voler fer.

Ja hi ha qui ho té en compte. Crea sabent que la seva obra serà 
modificada, i això revoluciona tot el procés creatiu. No pretenc que 
la meva versió sigui la única, vull noves versions. L’èxit és que algú 
vulgui fer la seva pròpia versió. Si fos programari seria codi obert. Si 
és cine és oferir les seqüències descartades per si vols fer un altra 
muntatge. T’ensenyo la meva obra, però t’ofereixo les peces per si 
en vols fer una de teva, acceptant que l’audiència també té geni 
creador i no serà només un espectador.

LA (POSSIBLE) REVOLUCIÓ DIGITAL
DE LA CREATIVITAT
GENÍS ROCA
PRESIDENT DE ROCASALVATELLA
I EXPERT EN NEGOCI DIGITAL

OPINIÓ
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Hi ha un nou tipus d’artista que considera que el millor que li pot 
passar a la seva obra és que la manipulis i la distribueixis. És el millor 
símptoma de que ha aconseguit interessar-te o emocionar-te. T’has 
implicat. És una forma tant diferent de crear que demana formes de 
distribució també noves i, per descomptat, també de monetització.
 
Mentre Apple dissenya per evitar que puguis manipular i modificar 
els seus dispositius - perquè considera que els empitjoraries - Ferran 
Adrià publica les seves receptes i li sembla perfecte que juguis amb 
elles. No et limita a només provar-les si és ell qui les cuina. És més, 
creu que sobre aquesta base faràs coses que potser li ensenyin a ell 
nous camins.
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FIRA MAC
DISTRIBUCIÓ D’ESPAIS
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DIMECRES 6 
SPEECH CORNER
MAC RV
MAC DRONE

ESPAI 8 EMELEC VIASCOM
ESPAI 9 EIKONOS
ESPAI 10 GLOBAL BLOCK
ESPAI 11 AUDIOTECNOLOGÍAS
ESPAI 12 ATLANTIC DEVICES
ESPAI 13 AIR MEDIA 360
ESPAI 14 CRALTECH
ESPAI 15 ROLLYHOO
ESPAI 16 FOTO K

DIJOUS 7
LOUNGE RADIO 2.0
MAC RV
MAC DRONE

ACTUONDA (Espanya)

AEQ KROMA (Espanya)

AERO ASOCIACION (Espanya)

AIR MEDIA 360 (Espanya)

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
   DE RADIO ONLINE (Espanya)

AUDIOEMOTION (Espanya)

EIKONOS (Espanya)

ENERSAI SYSTEM (Espanya)

EUROPEAN RADIO
   AND DIGITAL AUDIO SHOW
   (França) 

HYPERWORLD (França) 

RADIOLINE APP (França) 

RCS EUROPE (França)

R-TELECOM IBERIA (Espanya)

STAR COMUNICACIONES
   (Espanya)

VOIZZUP (Holanda)

WORLDCAST SYSTEMS (França) 

ESPAIS EXPOSITIUS
ESPAI 1 DRONES COMPANY
ESPAI 2 VSN
ESPAI 3 AEQ-KROMA
ESPAI 4 NRD
ESPAI 5 A VISUAL PRO
ESPAI 6 ENERSAI SYSTEM
ESPAI 7 ESCOLA DE CINEMA
 DE MATARÓ
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DIRECTORI EMPRESES

Empresa de serveis audiovisuals creada el 1985 i especialitzada en 
oferir el millor suport en tecnologia audiovisual per a cada projecte. 
Tant en la realització dels esdeveniments com en instal·lacions de 
mitja o llarga durada, Eikonos ofereix un servei integral des del dis-
seny fins a l’execució final.

Disseny de producció, continguts, muntatge i assistència tècnica 
audiovisual, incloent equips de projecció, so, i il·luminació. També 
el subministrament i el lloguer d’equips audiovisuals i la producció 
i realització de continguts, edició, post-producció d’àudio/vídeo, 
mappings i efectes gràfics 3D.

En l’àmbit de les instal·lacions fixes, Eikonos s’encarrega de la pro-
ducció, realització, integració i control domàtic d’equips en museus, 
exposicions, seus corporatives i altres instal·lacions en tot tipus 
d’espais.

Des de la seva creació, Eikonos incorpora constantment noves tec-
nologies audiovisuals i multimèdia, oferint solucions avançades que 
s’anticipen a les necessitats dels seus clients. Tot i això, la clau de 
l’èxit és l’equip humà, un grup de professionals apassionats en cons-
tant formació, que ofereixen sensibilitat i precisió en tots els seus 
treballs.

EIKONOS
ESPAI EXPOSITIU 9

DIMECRES 6 - DIJOUS 7

93 439 73 05
eikonos@eikonos.com

@eikonos_sa
www.eikonos.com

PROVEÏDOR TÈCNIC OFICIAL DEL MAC 2018
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Fabricació, disseny, comercialització i instal·lació de materials acús-
tics, sistemes d’insonorització i serveis d’enginyeria acústica.

Instal·lació, clau en mà, per a mitjans audiovisuals, recintes per a 
platós de TV, emissores de ràdio, sales de doblatge i postproducció, 
sales de música i home cinema.

Disposem de l’experiència necessària per resoldre tots els proble-
mes de soroll.

Desenvolupa, fabrica i comercialitza equipaments i sistemes 
d’automatització i producció per a ràdio, televisió i altres mitjans des 
de fa més de 35 anys, oferint productes d’alta qualitat amb dissenys 
innovadors 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.

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
mk@acusticaintegral.com
www.acusticaintegral.com

AEQ-KROMA
ESPAI EXPOSITIU 3
DIMECRES 6 - DIJOUS 7

659 994 655
nolivella@aeq.es
www.aeq.es
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Empresa especialitzada en enregistrament aeri amb drones i cable 
cam per a cine, publicitat, televisió i altres sectors que demanen l’ús 
de la millor tecnologia existent en enregistraments aeris.

Distribuïdora de productes d’imatge digital, com ara tauletes gràfi-
ques Wacom, monitors professionals, pantalles interactives multi-
tàctils i molts més productes relacionats amb la tecnologia.

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.

DIRECTORI EMPRESES

AIR MEDIA 360
ESPAI EXPOSITIU 13

DIMECRES 6 - DIJOUS 7

638 916 207
barcelona@airmedia360.com

airmedia360.com

ATLANTIC DEVICES
ESPAI EXPOSITIU 12

DIMECRES 6

902 090 663
info@atlanticdevices.com
www.atlanticdevices.com

AUDIOTECNOLOGÍAS
ESPAI EXPOSITIU 11

DIMECRES 6

931 683 388
salvador@audiotecnologias.com

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

Oferim reserva en línia directament a través del web, atenció perso-
nalitzada els set dies de la setmana i transport gratuït a Barcelona i 
altres poblacions properes. 

Experts en la creació d’experiències immersives en espais reals. Des-
envolupadors del MK Player360, un dispositiu de projeccions im-
mersives únic al món que permet gaudir de realitat virtual i vídeo 
360° sense utilitzar ulleres ni dispositius d’ús individual.

Creadors de BroomxVR, la plataforma on la comunitat de creadors 
de contingut VR i artistes visuals poden compartir les seves produc-
cions i monetitzar-les. El sistema és capaç de funcionar a qualsevol 
habitació o espai físic i disposa de moltes aplicacions en entorns 
diferents.

La tecnologia Broomx ha tingut impacte en sectors com salut, edu-
cació, turisme, enginyeria, producció d’esdeveniments o immobiliari.

A VISUAL PRO
ESPAI EXPOSITIU 5
DIMECRES 6

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

BROOMX TECHNOLOGIES
MAC RV

933 154 929
hello@broomx.com
www.broomx.com
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DIRECTORI EMPRESES

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.

Disseny i fabricació de monitors LCD professionals i equips multi-
pantalla per aplicacions broadcast i de vídeo professional.

CATALANA OCCIDENT
ASSEGURANCES

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

www.catalanaoccidente.es

CRALTECH
ESPAI EXPOSITIU 14

DIMECRES 6

609 643 706
anacampoy@craltech.com

www.craltech.com



85

MERCAT AUDIOVISUAL DE CATALUNYA | FIRA MAC

Neix el 2014 a Rubí (Barcelona), de la mà de dos joves emprenedors. 
Avui el nostre equip està format per un grup de persones amb àm-
plia experiència al sector audiovisual i aeronàutic per tal d’oferir la 
millor qualitat en els nostres serveis.

Especialitzats en serveis audiovisuals amb drones professionals, dis-
posem de diferents models de multirotors per tal d’adaptar-nos a 
les necessitats dels nostres clients.

Som operadora enregistrada a l’Agència Estatal de Seguretat Aèria 
i complim amb els requisits imprescindibles per a poder operar amb 
total normalitat.

A Drones Company t’assessorem perquè puguis fer realitat el teu 
projecte amb imatges aèries.

Empresa ubicada en el sector electrònic des de l’any 1987, dedica-
da al disseny, fabricació i comercialització de cables, connexions, 
connectors i altres productes destinats als sectors d’àudio, vídeo, 
broadcast, transmissió de dades i energia.

DRONES COMPANY
ESPAI EXPOSITIU 1
DIMECRES 6

688 711 173
info@dronescompany.es
dronescompany.es

EMELEC VIASCOM
ESPAI EXPOSITIU 8
DIMECRES 6

937 601 166
info@emelec.es
www.emelec.es
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DIRECTORI EMPRESES

Estem especialitzats en l’optimització de la qualitat de l’energia mi-
tjançant sistemes d’alimentació ininterrompuda i les seves variants. 
Disposem de servei tècnic i de contractes de manteniment.

Som distribuidors d’equips de sistemes d’alimentació ininterrompu-
da des de 600 a 6.400 kvas.

Disposem d’equips modulars i inseribles en calent, paral·lejables 
fins a quatre unitats; gamma d’equips estabilitzadors de tensió d’1 a 
3.000 kvas i grups electrògens de 10 a 2.000 kvas. Bateries de con-
densadors, inversors, rectificadors i tot allò relacionat amb l’energia 
elèctrica; cablejats de veu i dades; fibra òptica i pigtail, latiguillos, 
panells i bateries solars.

Especialistes en fotografia i vídeo. Solucions professionals i distri-
buïdors autoritzats de les primeres marques del sector.

ENERSAI SYSTEM
ESPAI EXPOSITIU 6

DIMECRES 6 - DIJOUS 7

916 700 768
marketing@enersai.com

FOTO K
ESPAI EXPOSITIU 16

DIMECRES 6

649 753 501
esteve@fotok.es

fotok.es
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Fabricants d’estructures per a escenaris, elevadors, trusses d’alumini 
i tarimes. Som una empresa amb més de 20 anys d’experiència en la 
fabricació i distribució de productes de gran qualitat.

Fabriquem a Espanya, garantint l’eficiència, seguretat i durabilitat de 
tots els nostres productes. La nostra condició de fabricants ens per-
met millorar continuament els processos i detectar qualsevol pro-
blema durant la fabricació. A més, disposem de tècniques especials 
per poder ampliar la vida a la major part de les peces metàl·liques, 
estudiant en primer lloc el metall i, posteriorment, les seves condi-
cions.

Grup global de comunicació, continguts i tecnologia que crea, pro-
dueix i difon continguts digitals i audiovisuals. La nostra missió és 
oferir solucions de comunicació i tecnologia i generem continguts 
per a tots els suports i formats, mantenint sempre un compromís 
amb la innovació, la societat i les persones.

GLOBAL BLOCK
ESPAI EXPOSITIU 10
DIMECRES 6

674 244 661
comercial@blockandblock.es
www.blockandblock.es

GRUP LAVINIA

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

Agencia de producció de continguts audiovisuals per a tot tipus de 
plataformes: TV, Internet, realitat virtual, mòbil i tauleta, videowall, 
videomapping, digital signage, projeccions i hologrames.

Un gran equip de més de 40 professionals, entre els que hi trobaràs 
operadors de càmera i drone, modeladors i animadors 2D i 3D, pro-
gramadors Unity Unreal i Java, locutors professionals, músics i un 
llarg etcètera.

Tenim 11 anys d’experiència en el sector audiovisual, enfocats a la 
creació de continguts per a comunicació, publicitat i realitat virtual 
tant en imatge real com en animació 3D.

Empresa integradora de solucions tecnològiques audiovisuals.

Establerta al 1993, compta amb un equip de professionals amb llar-
ga experiència en tecnologia broadcast i IT. Implementem solucions 
digitals per a les televisions, productores i empreses i dissenyem 
centres de producció audiovisual amb solucions obertes i escalables 
que protegeixen la seva inversió de canvis futurs. Per satisfer les 
necessitats del client, comptem amb la col·laboració tècnica de les 
principals marques per garantir la qualitat, fiabilitat i seguretat del 
nostre servei.

GRUPOAUDIOVISUAL.COM

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

NRD MULTIMEDIA 
ESPAI EXPOSITIU 4

DIMECRES 6

932 238 000
nrd@nrd.es
www.nrd.es
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PatrocinaM és punt de trobada entre marques i projectes. És el lloc 
on els projectes poden trobar el seu patrocinador ideal, el lloc on les 
marques trobaran aquell projecte que els proporcionarà visibilitat, 
cobertura mediàtica i vinculació a projectes de prestigi, solidaris, 
culturals i experiències noves per a l’empresa.

Posem en contacte als promotors dels projectes amb les marques, 
a través de la plataforma online, facilitant la comunicació entre ells.

Més que un plató de televisió, de cinema o de fotografia. Dins d’una 
antiga fàbrica tèxtil, a menys de 20 minuts de Barcelona, disposareu 
d’espais de rodatge en naus diàfanes, antigues centrals tèrmiques 
d’energia, ideals per a rodar cinema, espots publicitaris, videoclips 
musicals. Ubicacions úniques per a localitzadors, productores, pro-
ductors audiovisuals… Totes les facilitats perquè les vostres produc-
cions siguin un èxit i els costos continguts.

Ofereix amplis espais de producció, sala de maquillatge, pàrquing, 
accés de descàrrega a peu de plató i plataformes elevadores. I uns 
preus de lloguer de platós i d’espais de rodatge inmillorables.

patrocinaM

931 266 385
hola@patrocinam.com
patrocinam.com

PLATÓ GRANOLLERS 
BARCELONA

938 400 633 
609 775 829
www.platogranollers.cat
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DIRECTORI EMPRESES

Volem ser el partner en solucions de màrqueting i comunicació de la 
teva empresa. Des de 1998 desenvolupem serveis audiovisuals i de 
comunicació per empreses, entitats i organismes públics i privats.

El nostre equip de treball s’encarrega de tot el que us pugui fer falta 
per la producció de qualsevol tipus de producció audiovisual, vídeos 
corporatius, disseny de pàgines web, creació o restyling d’imatge 
corporativa, fotografia, estereoscòpia 3D…

Un únic interlocutor per tirar endavant els vostres projectes i per 
ajudar-vos a vendre més, a tenir més notorietat, a comunicar millor 
els vostres serveis.

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 seves instal·lacions per acollir més empreses, autònoms i empre-
nedors del sector audiovisual i les indústries creatives. Ja s’han posat 
en funcionament les noves residències i viver d’empreses: 900 m2 de 
mòduls, espais de coworking, sales de reunió i de formació, taller i 
locutori. Tots completament equipats i amb serveis avançats.

PRODUCCIONS
PLANETÀRIES

938 400 633
info@propla.net
www.propla.net

RESIDÈNCIES
DEL CENTRE AUDIOVISUAL

DE ROCA UMBERT 

93 861 49 41
residencies_ca@rocaumbert.cat

www.rocaumbert.cat
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Consultoria, distribució i venda d’equipament audiovisual i infor-
màtic. Especialitzats en televisió i ràdio, unitats mòbils, arxiu AV, di-
gital signage, sales de projecció, streaming multiplataforma.

També oferim rodatges i transmissions de vídeo en directe amb drones.

La primera plataforma online que permet invertir en projectes au-
diovisuals i accedir a la seva rendibilitat. Participa en projectes rea-
litzats per professionals des de 100€.

R-MEDIA

938 614 941 / 653 925 114
rfranch@r-media.cat
www.r-media.cat

ROLLYHOO
ESPAI EXPOSITIU 15
DIMECRES 6

671 657 687
info@rollyhoo.com
www.rollyhoo.com
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DIRECTORI EMPRESES

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 produc-
te en el qual també estan especialitzats és Tourmake.

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

Productora audiovisual d’àmbit familiar en la qual treballem Ramon 
Vallès, amb una trajectòria dins del sector que es remunta als anys 
70, i Vanessa Vallès, titulada en RR.PP. i administració d’empreses.

El nostre treball va dirigit cap a la realització de produccions audio-
visuals (llargmetratges i curtmetratges, documentals, sèries de tele-
visió, videojocs, videoclips…) que contribueixin a difondre la cultura 
catalana pel món.

TOURMEDIA

637 423 161
tecnic.tourmedia@gmail.com

www.tourmedia.cat

UDOL DE LLOP

693 485 721
udoldellopmanagement@gmail.com

https://sites.google.com/view
/terradedomeldocumental
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Companyia d’alta tecnologia amb presència global, especialitzada 
en el disseny de solucions avançades a la indústria del broadcast i 
media. Ofereix solucions per resoldre les necessitats en entorns de 
creació, gestió i distribució de continguts audiovisuals en canals de 
TV, IPTV, productores, organismes públics, universitats, agències de 
notícies, distribuïdores de continguts i empreses.

Amb les eines de software de VSN, les empreses audiovisuals acon-
segueixen controlar les seves activitats, reduir les ineficiències i au-
tomatitzar els processos, així com millorar les integracions entre els 
diferents departaments i sistemes. 

VSN
ESPAI EXPOSITIU 2
DIMECRES 6

937 349 970
marketing@vsn.es
www.vsn-tv.com
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El 2018 hauria de ser l’any de la recuperació del sector audiovisual 
ara que el sector públic comença a sortir de la crisi. Potser encara 
hi som a temps si es resolen els problemes de finançament de la 
Corporació Català de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i si el Parlament 
reprèn la reforma de les lleis de l’audiovisual.

La situació política ha influït en l’allargament de la crisi. El setembre 
passat es va perdre l’oportunitat de reformar les lleis de l’audiovisual 
i d’aprovar el contracte programa de la CCMA. El 155 es va esquivar 
pels pèls a TV3 i Cat Ràdio, tot i les ingerències sense precedents de 
la Junta electoral central en els continguts dels informatius durant 
la campanya del 21D.

El canvi del càlcul de l’IVA per a les RTV públiques reduirà 20,4 
milions del pressupost de la CCMA el 2018 i la direcció de la CCMA 
ha optat per retallar preventivament la producció, la programació, 
les inversions i la corresponsalia d’Amèrica Llatina. En el capítol de 
la producció, l’impacte més gran és en la producció externa i en la 
programació d’esports per la pèrdua dels drets esportius.

La sortida d’aquesta situació passa per una aportació extraordinària 
al pressupost de la CCMA que, si no arriba aviat, encara debilitarà 
més la delicada situació del sector audiovisual públic i privat.

Un altre llast que arrossega la Corporació és la llarga crisi institu-
cional que deriva d’una concepció patrimonial dels mitjans. Molts 
encara cobegen la CCMA com a instrument de partit i no assumei-
xen que els mitjans públics es deuen al conjunt de la ciutadania. A 
la banda oposada, hi ha formacions polítiques que volen tancar i 
silenciar TV3 i Catalunya Ràdio perquè les associen a les posicions 
independentistes.

2018: L’ANY DE LA REMUNTADA?
ROSER MERCADÉ
PRESIDENTA DEL COMITÈ D’EMPRESA DE TV3

OPINIÓ
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És clar que hi ha molts aspectes per millorar als mitjans públics; s’ha 
de reprendre la reforma de les lleis audiovisuals per fer uns mitjans 
millors i més oberts a la ciutadania. Cal renovar el consell de govern 
de la CCMA amb acords d’àmplies majories i amb criteris de profes-
sionalitat i independència. I molt important també, cal un contracte 
programa entre la CCMA i el govern que asseguri un pressupost plu-
rianual, suficient i estable. I, per últim, per la seva banda, els dirigents 
polítics han d’assimilar el fet que la CCMA és molt més que un mitjà 
de comunicació: és, sobretot, una potent indústria que dinamitza el 
sector audiovisual i cultural català, públic i privat.
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DIRECTORI
CENTRES DE FORMACIÓ

Escola de cinema ubicada a la ciutat de Mataró, on s’imparteix la 
titulació d’Auxiliar en Tècniques Cinematogràfiques i diverses for-
macions tècniques i artístiques.

És un centre que destina bona part de les tasques a l’orientació la-
boral de joves i adults, així com a pares i mares que vulguin introduir 
als seus fills al sector del cinema i de la televisió.

Empresa situada a Granollers (Barcelona) que es dedica al desenvo-
lupament d’escenes d’acció i efectes especials en cinema, televisió, 
anuncis i videoclips. Actuant com a agència, tenim diversos perfils 
d’especialistes de cinema per tota Europa, a més de comptar amb 
una xarxa de col·laboradors de diferents àrees, com efectes espe-
cials, rigging o grues, creant d’aquesta manera un equip d’empreses 
capaç de realitzar qualsevol sistema o acció de naturalesa complexa. 

ESCOLA DE CINEMA DE 
MATARÓ
ESPAI EXPOSITIU 7
DIMECRES 6

930 117 328
direccio@escolacinemademataro.cat
www.escolacinemademataro.cat

RECAM STUNTS

931 137 643 / 600 084 607
recam@recamstunts.com
www.recamstunts.com
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LLUITES COMPARTIDES
NEUS BONET
DEGANA DEL COL·LEGI DE PERIODISTES
DE CATALUNYA

Els sectors audiovisual i periodístic comparteixen escenaris ja que a 
les televisions i productores de casa nostra hi treballen molts profes-
sionals de la informació. I en ambdós sectors patim els efectes de dues 
conjuntures com són l’econòmica –amb una crisi que ha fet estralls– i 
la política –amb atacs ferotges als mitjans de comunicació públics.

No podem obviar-ne d’altres de naturalesa estructural com la revolu-
ció digital. Prova d’això és que fake news, xarxes socials o televisió a 
la carta, per posar uns exemples, eren expressions que en tan sols una 
dècada han passat a formar part del nostre dia a dia. Perquè estem 
parlant d’un canvi de paradigma, d’un canvi d’hàbits de consum.

Per tot plegat, el model de negoci està canviant, i implica afrontar 
–i més val que no ho retardem més– el debat al voltant del finança-
ment. Un debat pel qual cal comptar amb nous actors que fa uns 
anys no existien però que estan en l’arrel del canvi de manera de 
consumir contingut audiovisual. Un model de negoci, per cert, que 
sovint passa per un necessari procés d’internacionalització. El món 
és més convuls i canviant, però també més obert i proper. I això s’ha 
de saber aprofitar.

Als periodistes, a aquests problemes se’ns suma el de la credibili-
tat. La proliferació de fake news –les mentides de tota la vida però 
construïdes de manera més sofisticada– ens obliga a reivindicar-nos 
com els professionals que aportem el contrast i el rigor, i tot amb 
una base deontològica.

Ara es parla molt de lluites compartides, i crec que és una ex-
pressió que resumeix els problemes que afrontem els sectors de 
l’audiovisual i el periodístic. Hem de tenir clar que d’aquestes lluites 
en sortirem diferents de com vam entrar-hi. Més forts, més creïbles 
i més oberts. Només així, amb aquesta renovada cuirassa professio-
nal, podrem aprofitar les noves oportunitats que s’estan generant al 
nostre voltant.

OPINIÓ
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PROGRAMACIÓ
PLATÓ DEL CENTRE AUDIOVISUAL

DIJOUS 7 JUNY | 10.45 - 13.15 
BIG BANG NARRATIVES TRANSMÈDIA
Tens un projectes transmèdia? Durant aquest taller de narratives trans-
mèdia es proporcionaran els recursos pràctics per a la transmediació 
de projectes audiovisuals. Explorarem estratègies i tàctiques perquè 
puguis potenciar el valor creatiu i de producció del teu projecte.

Impartit per Daniel Resnich (docent, guionista i productor de con-
tinguts transmèdia).

La inscripció per participar en aquest curs s’ha de formalitzar enviant 
un correu amb les dades personals a coordinaciomac@gasl.cat

DIJOUS 7 JUNY | 15.30 - 19.00
TALENT LOCAL, TALENT DIGITAL.
COMUNITAT DIGITAL A GRANOLLERS/VALLÈS ORIENTAL
Ets un professional o emprenedor del sector digital? Cerques pro-
jectes, col·laboradors o empreses per treballar al Vallès? Vine al se-
gon Worldcafè amb una nova fórmula de co-creació de projectes 
mitjançant el networking efectiu. 

15.30 - 15.45 PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
DEL PRIMER WORLDCAFÈ 2017

15.45 - 16.30 COM EMPRENDRE BÉ EN EL MÓN DIGITAL
Experiències i casos d’èxit de talent digital. 

A càrrec de Rosaura Alaustrey (especialista en networking
digital) i Jordi Puigdellívol (CEO d’Start-up & Innovation Sherpa).

16.30 - 19.00 DINÀMICA WORLDCAFÈ TIC + NETWORKING
Co-creació de projectes.

La inscripció per participar en aquestes sessions
s’ha de formalitzar enviant un correu amb les dades personals

a empresagm@ajuntament.granollers.cat

Sessió organitzada en col·laboració amb Granollers Mercat. 
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Llicenciada en Ciències de la Comunicació per la UAB, postgrau 
en màrqueting digital per la UOC, Programa d’Habilitats Directi-
ves d’ESADE Business & Law School i Programa Learning to Grow 
d’IESE Business School-Universidad de Navarra.

Pionera en networking professional i eines digitals, serveis de re-
cruitment per a RR.HH., formació i organització d’esdeveniments per 
captar talent (Speed Networking Talent, gamificació, Talent Rutes…)

És autora dels llibres Empleo 2.0 i El networking.

Es defineix com un sherpa empresarial, que treballa a mig camí en-
tre el món de l’emprenedoria i de la innovació. Precisament és el 
fundador de la companyia Sherpa, orientada a donar suport a les 
start-ups tecnològiques i empreses socials a construir un model de 
negoci viable i amb potencial, i a fer-lo evolucionar i créixer.

En paral·lel, ajuda a empreses i organitzacions a revitalitzar-se i as-
solir els seus objectius a través de la innovació. Un tercer vèrtex és 
la formació, compartint el know how amb directius i emprenedors. 
És l’autor de l’eina de model de negoci BusinessModelSCOPE per 
ajudar a empreses i emprenedors a treballar en clau de model de 
negoci.

ROSAURA
ALASTRUEY

ESPECIALISTA
EN NETWORKING DIGITAL

JORDI
PUIGDELLÍVOL

CEO D’START-UP
& INNOVATION SHERPA

PONENTS
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Fa pocs anys per parlar de narratives transmèdia calia argumentar 
prèviament una sèrie de conceptes confusos que es barrejaven en-
tre el consum de continguts i els nous dispositius on, a més, calia 
sumar l’emergència de les xarxes socials. Costava trobar exemples 
concloents i solvents. Els projectes de narratives transmèdia sem-
blaven més una hipòtesi de treball que no pas una realitat tangible. 
No obstant això, el progressiu èxode de les audiències joves a dife-
rents pantalles, el consum a la carta, la desintermediació del contin-
gut i, sobretot, la realitat indefugible de la transversalitat d’Internet 
ha sembrat el sector audiovisual de projectes transmèdia que com-
binen elements preexistents i obren noves possibilitats.

Projectes que poden néixer orbitant un sol canal central: una telesè-
rie o un llibre o una aplicació mòbil però que busquen difuminar la 
jerarquia per defecte d’aquesta constel·lació per deixar que l’elecció 
de la navegació sigui de l’usuari. Aquesta flexibilitat i porositat són 
una de les bases de l’èxit de la transmèdia en temps de multipan-
talla.

La convergència del que és divergent

La veritat és que els projectes transmèdia vénen de sectors dispars 
i busquen noves combinacions per fer convergir els seus universos 
narratius amb els recursos disponibles.

Les productores s’acosten al màrqueting digital amb formats com el 
branded content; el sector editorial s’acosta a l’audiovisual per crear 
experiències combinades amb la lectura; els projectes educatius, de 
salut o iniciatives tecnològics, troben possibilitats de desenvolupa-
ment en les noves realitats: realitat virtual, augmentada o mixta. Un 
símptoma rellevant és que la TV i les noves plataformes busquen 
consolidar en els seus projectes insignes el potencial transmèdia per 
poder expandir els seus continguts en canals no propis. Els casos 

LA NARRATIVA TRANSMÈDIA
S’OBRE CAMÍ
DANIEL RESNICH
STORYTELLER TRANSMÈDIA.
COORDINADOR DEL CONCURS DE GUIONS
DE PROJECTES DE TRANSMÈDIA GAC- MAC

OPINIÓ
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de El Ministerio del Tiempo, La peste, La Zona i altres nous projec-
tes a punt de veure la llum ja consideren l’expansió del contingut 
en diferents plataformes d’una manera orgànica des de la mateixa 
concepció.

La creació d’espais interdisciplinaris on convergeix allò divergent 
més la formació especialitzada en les noves narratives transmèdia 
són una necessitat del sector audiovisual per poder estar a l’altura 
en temps de transformació de l’audiència. Estem davant d’una gran 
oportunitat que hem d’aprofitar. Al capdavall, sabem que les his-
tòries seguiran obrint-se camí entre la selva de dispositius.



PREMIS MAC
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PROGRAMACIÓ
PLATÓ DEL CENTRE AUDIOVISUAL
DIMECRES 6 DE JUNY DE 17:00 A 17.30

PRESENTACIÓ DE LA SISENA CONVOCATÒRIA
DEL CONCURS DE GUIÓ DE PROJECTES TRANSMÈDIA
El 2013 el Mercat Audiovisual de Catalunya 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 sisena edició 
i que ha propiciat el desenvolupament de projectes en l’àmbit de 
les narratives i les plataformes interconnectades. Projectes que han 
estat premiats i ampliament reconeguts.
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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 i TV3, que promociona el concurs 
a través els seus canals de comunicació.

A càrrec de Carmen Abarca (presidenta de Guionistes Associats 
de Catalunya) i Daniel Resnich (coordinador del Concurs de Guió 
Transmèdia GAC-MAC) i amb la presència d’Oscar Dhooge (finalista 
del V Concurs de Guió Transmèdia GAC-MAC) i Ana Luz (guanyado-
ra del V Concurs de Guió Transmèdia GAC-MAC).

NAU B1
DIMECRES 6 DE JUNY DE 20:00 A 20.30

PRESENTACIÓ DEL PREMI MAC-FANTASTIK GRANOLLERS
Aquest any el Mercat Audiovisual de Catalunya reafirma la seva 
col·laboració amb el Festival de Cinema Fantàstic i de Terror de Gra-
nollers. I ho fa a través d’una dotació econòmica destinada al Premi 
del Jurat del Curtàstik, el concurs internacional de curtmetratges 
que configura la secció competitiva d’aquest festival.



FANTÀSTIK
FESTIVAL DE CINEMA FANTÀSTIC
I DE TERROR DE GRANOLLERS

El Festival de Cinema Fantàstic i de Terror de Granollers, neix a mi-
tjans de l’any 2012 de mans del col·lectiu Fantàstik, amb el propòsit 
de divulgar el cinema de gènere fantàstic i/o de terror de qualitat, 
inèdit a les pantalles comercials convencionals.

La cita s’ha convertit en un esdeveniment únic a la ciutat i a la seva 
programació hi té cabuda la sèrie B, la ciència-ficció, el thriller i el 
terror en totes les seves variants.

És, doncs, un intent d’oferir un espectacle exclusiu on poder gaudir 
d’una experiència col·lectiva única als espectadors amants de les 
emocions fortes.

En paral·lel a la projecció de llargmetratges i altres activitats, el cer-
tamen també inclou una secció competitiva, el Curtàstik, un concurs 
internacional de curtmetratges.

L’organització rep gairebé mig miler de títols, tant d’imatge real com 
d’animació, i s’atorguen tres categories durant la gala: el Premi del 
Jurat, el Premi del Públic i el Premi al Millor Curt d’Animació, a més 
d’algunes mencions.

Enguany el certamen arriba a la seva setena edició, que tindrà lloc el 
mes de novembre. Tot amb l’objectiu de fer passar al públic un cap 
de setmana… fantàstik.

www.fantastikgranollers.cat





113

MERCAT AUDIOVISUAL DE CATALUNYA | PREMIS MAC

Llicenciada en Ciències de la Comunicació per la UAB i doctorada 
pel Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la UAB.

Guionista amb una dilatada experiència en mitjans com TV3, TVE, 
Tele 5 i Televisión de Galicia. Sèries com El príncipe, El comisario, 
Todos los hombres sois iguales, Com si fos ahir, La sagrada família o 
Psico-Express duen la seva signatura.

També ha estat directora argumental i coordinadora d’algunes tem-
porades de La Riera i El cor de la ciutat, subdirectora del programa 
en directe La nit del cor i productora en el programa en directe Bo-
nic Vespre.

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 el 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. 

CARMEN
ABARCA

PRESIDENTA DE
GUIONISTES ASSOCIATS

DE CATALUNYA (GAC)

DANIEL
RESNICH

COORDINADOR DEL
CONCURS DE GUIÓ

DE PROJECTES TRANSMÈDIA 

PONENTS
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FAKE NEWS, FAKEBOOK, FACEVERITAT
JOSEP MARIA GANYET
ENGINYER INFORMÀTIC
I EXPERT EN INTERNET

La post-veritat i el fenòmen de les fake news no és nou. A l’arribada 
a la Lluna suposadament rodada per Kubrick, hi podem afegir la 
participació de la CIA i el Mossad als atemptats de l’11S i la fundació 
d’ISIS per part de Barack Obama. Ni les xarxes socials han inven-
tat la post-veritat ni Trump les fake news; des que sabem explicar 
històries que n’hi ha hagut. La història del pànic que Orson Welles 
va provocar amb l’emissió radiofònica de La guerra dels mons l’any 
1938, va ser creada pels diaris de l’època per demostrar que la rà-
dio no era un mitjà veraç. Totes dues post-veritats són encara ben 
vigents.

La post-veritat és el terme utilitzat per a referir situacions on els fets 
objectius, a l’hora d’influir l’opinió pública, queden en un segon pla 
respecte les emocions i a les creences personals.

El que sí que han fet les xarxes socials és accelerar la distribució de 
la informació, i amb ella les fake news. Ara, nosaltres participem en 
la seva creació i la difusió. Sense la col·laboració entusiasta del 48% 
de la població connectada, la dels 2.200 milions d’usaris de Face-
book, els 1.500 de WhatsApp i els 330 de Twitter, fake news no seria 
paraula hauria estat la paraula de l’any segons el diccionari Collins.

La consultora Gartner prediu que l’any 2022 el volum de les fake 
news superarà el de les notícies vertaderes i ja no podrem distingir 
la veritat de la ficció. Bloomberg, en la seva darrera edició de la guia 
Bloomberg per a pessimistes per a 2028, planteja que les fake news 
acabaran amb Facebook, que ni els exèrcits d’especialistes humans 
contractats per l’empresa, ni els algorismes d’intel·ligència artificial 
seran capaços de triar el gra de la palla i a fake news hi haurem 
d’afegir fakebook i faceveritat.

OPINIÓ



OPEN MAC
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PROGRAMACIÓ
DIMECRES 6 JUNY A LES 20.30
NAU B1

Entrada gratuïta

UNA NIT FANTÀSTIKA
Projecció de curtmetratges guardonats als premis Goya, Gaudí i 
Fantàstik Granollers.

PRESENT I FUTUR DEL CURTMETRATGE DE GÈNERE FANTÀSTIC
Taula rodona amb la participació de Caye Casas (dibuixant, guionis-
ta i director de cinema), Marc Martínez (director de cinema) i Moisés 
Tuñón (representant de la plataforma de distribució de llargmetrat-
ges i curtmetratges FestHome).

CENTRIFUGADO DE MIREIA NOGUERA (ESPANYA, 2017) - 11’
Un jove ajuda a una dona gran a pujar la bugada fins a casa seva. 
Un cop dins el pis, la dona no sembla disposada a deixar-lo marxar…
Una peça guanyadora, entre d’altres, del Premi al Millor Curtmetrat-
ge al Festival de Terror de Molins de Rei i seleccionat pels certàmens 
Cinelebú (Xile) i Brussels Short Film Festival (Bèlgica).

KOOKIE DE JUSTIN HARDING (CANADÀ, 2016) - 13’
La Bree és una nena imaginativa de 9 anys que lluita per captar 
l’atenció de la seva mare. Aquesta, farta de les constants mentides 
de la seva filla, decideix donar-li una lliçó. Quan descobreix que la 
Bree ha estat robant galetes, reemplaça el pot per un altre amb 
la forma d’un sinistre cap de pallasso. Després que la Bree desafiï 
descaradament les ordres de la seva mare, rep una visita aterridora.

HYBRIDS DE FLORIAN BRAUCH (FRANÇA, 2017) - 6’
Quan la fauna marina ha d’adaptar-se a la contaminació que l’envolta, 
les regles de supervivència canvien. Un prodigiós -i multipremiat- 
treball animat d’especulació fantàstica sobre la postnatura. Com se-
rien les lleis de la supervivència en una vida marina evolucionada a 
partir de l’adaptació a la contaminació extrema?

R.I.P. DE CAYE CASAS I ALBERT PINTÓ (ESPANYA, 2017) - 16’
En un poble de mala mort, una dona prepara el funeral del seu marit 
amb cura. El seu propòsit és que tot surti a la perfecció, ja que, per 
a ella, és molt important quedar bé amb els convidats.



CENTRIFUGADO
DE MIREIA NOGUERA
(ESPANYA, 2017) 11’

HYBRIDS
DE FLORIAN BRAUCH
(FRANÇA, 2017) 6’



KOOKIE
DE JUSTIN HARDING
(CANADÀ, 2016) 13’

R.I.P.
DE CAYE CASAS I ALBERT PINTÓ
(ESPANYA, 2017) 16’
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Dibuixant professional des de 1998, ha 
publicat en diversos mitjans de comu-
nicació, com Interviú, la revista oficial 
de la NBA o els diaris Sport, Marca o 
Don Balón. També ha col·laborat per a 
revistes de cinema, com Fotogramas, 
Cinemanía, Scifiworld Magazine o la re-
vista de l’Academia del Cine Español i 
a televisions com Canal + i TV3.

Com a cineasta és director i guionista 
de més d’una dotzena de curtmetrat-
ges multipremiats i el llargmetratge 
Matar a Dios, òpera prima dirigida jun-
tament amb el seu soci Albert Pintó i 
premiada a diferents festivals interna-
cionals, incloent una nominació a la Mi-
llor Pel·lícula Europea o el Gran Premi 
del Públic del Festival Internacional de 
Cinema Fantàstic de Catalunya.

CAYE
CASAS
DIBUIXANT, GUIONISTA I DIRECTOR DE CINEMA
GUANYADOR DEL FANTASTIK GRANOLLERS 2017
AMB EL CURTMETRATGE R.I.P.

PONENTS
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Graduat per l’ESCAC en l’especialitat 
de direcció. El seu projecte de fi de 
carrera, el curtmetratge de terror Ti-
mothy, va estar inclòs a la Secció Ofi-
cial del Festival Internacional de Cine-
ma Fantàstic de Catalunya. Després de 
dos anys d’exhibició, va acumular 36 
premis i prop de 200 seleccions nacio-
nals i internacionals.

El 2013 va codirigir la pel·lícula Los 
inocentes, realitzada íntegrament per 
alumnes de l’ESCAC que també va 
concórrer a festivals i es va vendre a 
nivell internacional. El seu penúltim 
treball, el curtmetratge Caradecaballo, 
amb un pressupost molt baix i prota-
gonitzat per la seva àvia i ell mateix, li 
ha reportat 250 seleccions i més de 60 
premis nacionals i internacionals, al-
guns a festivals tan importants com el 
Milano Film Festival, el Brussels Short 
Film Festival, Las Vegas Film Festival o 
el festival de Sitges.

Actualment presenta el seu primer 
llargmetratge, la pel·lícula de terror 
tecnològic Framed.

MARC
MARTÍNEZ

DIRECTOR DE CINEMA
GUANYADOR DEL FANTASTIK GRANOLLERS 2015

AMB EL CURTMETRATGE CARADECABALLO
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És màster en Direcció Cinematogràfica 
per Metropolis C. E.

Actualment és el responsable del des-
envolupament i l’execució de l’estratègia 
de màrqueting i comunicació orga-
nitzativa de FestHome, així com de la 
integració de mitjans socials i desen-
volupament de continguts i les relació 
institucionals i amb festivals internacio-
nals de cinema.

Amb anterioritat havia estat ocupat 
diversos càrrecs a Yelmo Films, entre 
aquests el de representant regional 
d’Imax.

MOISÉS
TUÑÓN
EXECUTIVE DIRECTOR DE FESTHOME
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FESTIVALS INTERNACIONALS, A UN CLIC

FestHome és una plataforma d’enviament de pel·lícules online a fes-
tivals, especialment de curtmetratges.

Amb aquesta eina el creador té la possibilitat de registrar la seva 
peça i crear una fitxa única que pot ser compartida, de manera si-
multània, per festivals d’arreu del món. També permet organitzar i 
gestionar aspectes com la inscripció o les taxes.

Actualment hi ha més d’una desena de plataformes que ofereixen 
un servei similar, però FestHome ha aconseguit posicionar-se com 
una de les millors del món i la que està experimentant un major 
creixement. Es va crear a Espanya l’any 2013, però té les seves ofi-
cines a Londres i proporciona cobertura a més de 2.000 festivals 
internacionals.

Les plataformes de distribució que ofereixen aquest servei han pro-
liferat molt en els darrers anys, fonamentalment degut als canvis en 
els formats digitals i el desenvolupament de les aplicacions online. 
Avui aquests recursos representen un mercat en plena expansió i 
són una bona prova de que el curtmetratge i els festivals especialit-
zats són un àmbit amb gran potencial i que poden arribar a generar 
una petita indústria al seu voltant.







INFORMACIÓ
PRÀCTICA
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ON SOM
El MAC 2018 se celebra al complex Roca Umbert Fàbrica de les Arts 
(rocaumbert.com) de Granollers, una antiga fàbrica tèxtil reconverti-
da en equipament cultural públic.

COM ARRIBAR (DES DE BARCELONA)

AMB COTXE
Per la AP-7, sortida 13 (Granollers).
Per la C17 (antiga N-152), sortida Granollers.

AMB AUTOBÚS
Des de la parada d’autobusos de Fabra i Puig - Meridiana, els autocars 
de l’empresa Sagalés surten cada mitja hora (des de les 06:30 h).
Per a més informació sobre horaris d’autobusos: www.sagales.com

AMB TREN
Estació de Sants, Passeig de Gràcia o Clot-Aragó, línia C-2
fins a Granollers Centre. El MAC es troba a menys de 5 minuts
caminant de l’estació de tren de Granollers.
Per a més informació sobre horaris de tren: +34 93 495 60 42.
www.renfe.es/cercanias/barcelona

A PEU
L’accés es fa a través dels accessos
al carrer Enric Prat de la Riba, 77 i Lluís Companys s/n.
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APARCAMENT
Aquest any la zona d’aparcament de Roca Umbert Fàbrica de les Arts 
està limitada a l’estacionament de proveïdors i vehicles oficials i de 
l’organització. Es posa a disposició de tots els assistents el següent 
aparcament gratuït, situat a 500 metres del MAC:

Pàrquing Blau Estació-Atenea
Passeig Cristòfol Colom, 21 / Passatge Álvarez de Castro, 3.
Tel. 93 870 41 35. Horari: de 07.00 a 22.00.

UN COP AL MAC
El primer pas és accedir al taulell de recepció i comunicar la seva 
arribada. Si no s’ha acreditat prèviament a través del formulari 
d’inscripcions que hi ha al web (www.audiovisualmac.cat/ca/ins-
cripcions), pot fer-ho en aquest espai de forma immediata.

Totes les activitats són gratuïtes. La segona jornada del MAC 2018 
acull la celebració del programa Podcast IN/OUT. Nous territoris de 
l’àudio digital.
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ESMORZAR, DINAR I SERVEI DE BAR
El programa d’activitats inclou pauses a l’hora d’esmorzar i dinar, que 
són gratuïts per a tots els assistents. A més, hi ha un servei de bar de 
pagament a disposició de tots els assistents, en l’horari següent:

DIMECRES 6 | 09.00 - 20.00
11.00 - 11.30 | PAUSA CAFÈ (Zona de bar i restauració)

14.30 - 16.00 | DINAR (Zona de bar i restauració)

DIJOUS 7 | 09.00 - 16.00
11.15 - 11.45 | PAUSA CAFÈ (Zona de bar i restauració)

Zona reservada als convidats del Podcast IN/OUT per cortesia de

13.15 - 15.00 | DINAR (Zona de bar i restauració)

Zona reservada als convidats del Podcast IN/OUT per cortesia de

El servei de restauració està ofert per El Gato Verde,
un projecte de la Fundació APADIS, dedicat a promoure

la integració social i laboral de persones amb diversitat funcional.





133

MERCAT AUDIOVISUAL DE CATALUNYA | INFORMACIÓ PRÀCTICA

STREAMING I VÍDEO
Totes les sessions de la Nau B1 o del plató del Centre Audiovisual se-
ran retransmeses en streaming durant el MAC 2018, i es podran seguir 
en temps real a través de la plataforma YouTube Live. 

Amb posterioritat, aquests continguts estaran disponibles al canal de 
vídeo del MAC: www.audiovisualmac.cat/ca/videos

S’informarà oportunament d’aquest servei a través dels canals de co-
municació del MAC i les nostres xarxes socials.

HORARIS
L’horari de recepció i acreditacions s’obrirà a les 09.00 h i restarà 
obert durant tot el dia. La inauguració oficial del MAC 2018 tindrà lloc 
el dimecres 6 de juny a les 09.30 h.

Si ho desitja, pot subscriure’s a la nostra newsletter per rebre infor-
mació actualitzada de totes les activitats del MAC i de l’Open MAC.

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 6

HORA NAU B1 PLATÓ DEL CENTRE AUDIOVISUAL

09.00 - 09.30 Recepció i acreditacions.

09.30 - 10.00 Sessió inaugural.

10.00 - 11.00 Internacionalització dels projectes audiovisuals
de proximitat

Noves narratives audiovisuals.
Transformació audiovisua en entorns digitals.

11.00 - 11.30 ESMORZAR ESMORZAR

11.30 - 12.30 Sector audiovisual i periodisme decent
en temps d’incertesa.

Els xatbots: eines d'interacció per als mitjans de proximitat.

12.30 - 13.30 El programa eduCAC: com fomentar l’esperit crític 
davant dels continguts audiovisuals i l’ús d’internet.
El paper dels mitjans locals.

La 'compliance' dels drets de la personalitat.

13.30 - 14.30 Fake news, Fakebook i Faceveritat. L’audiovisual català a la corda fluixa.

14.30 - 16.00 DINAR DINAR

16.00 - 17.00 Internacionalitzar-se, oportunitat per la teva empresa. 
Com fer-ho. Experiències, subvencions, ajuts i serveis.

Anatomia transmèdia de les sèries que triomfen.

17.00 - 17.15 Presentació del programa PODCAST IN/OUT.
Nous territoris de l’àudio digital.

Presentació de la sisena convocatòria
del Concurs de Guió de Projectes Transmèdia.

17.15 - 18,45 Com els nous formats afecten
els programes broadcast.

18.45 - 19.45 Creadors, continguts i intermediaris en temps digitals Aturar-se a pensar les imatges.

20.00 - 20.30 Presentació del Premi MAC-Fantàstik Granollers.

20.30 - 22.00 OPEN MAC
Una nit fantàstika.
Present i futur del curtmetratge de gènere fantàstic.

DIJOUS 7

HORA NAU B1 PLATÓ DEL CENTRE AUDIOVISUAL

09.00 - 09.30 Recepció i acreditacions.

09.30 - 09.45 Benvinguda al programa PODCAST IN/OUT.
Nous territoris de l’àudio digital.

09.45 - 10.45 Una mirada diversa.*
*Amb servei de traducció simultània.

Per un Museu de la Ràdio.

10.45 - 11.15 Big bang narratives trasmèdia.

11.15 - 11.45 ESMORZAR ESMORZAR

11.45 - 13.15 PODCAST IN. Els podcasts radiofònics,
una nova oportunitat per a les emissores i cadenes.

Big bang narratives trasmèdia.

13.15 - 15.00 DINAR DINAR

15.00 - 16.30 PODCAST OUT.
Els podcasts nadius: noves veus i fórmules expressives.15.30 - 15.45 Talent local, talent digital. Comunitat digital a Granollers/Vallès Oriental. 

Presentació de propostes del primer WorldCafè 2017.

15.45 - 16.30 Com emprendre bé en el món digital.

16.30 - 18.30 Podcast Pitch Dinàmica WorldCafè TIC + Networking.

16.30 - 19.00
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DIMECRES 6

HORA NAU B1 PLATÓ DEL CENTRE AUDIOVISUAL

09.00 - 09.30 Recepció i acreditacions.

09.30 - 10.00 Sessió inaugural.

10.00 - 11.00 Internacionalització dels projectes audiovisuals
de proximitat

Noves narratives audiovisuals.
Transformació audiovisua en entorns digitals.

11.00 - 11.30 ESMORZAR ESMORZAR

11.30 - 12.30 Sector audiovisual i periodisme decent
en temps d’incertesa.

Els xatbots: eines d'interacció per als mitjans de proximitat.

12.30 - 13.30 El programa eduCAC: com fomentar l’esperit crític 
davant dels continguts audiovisuals i l’ús d’internet.
El paper dels mitjans locals.

La 'compliance' dels drets de la personalitat.

13.30 - 14.30 Fake news, Fakebook i Faceveritat. L’audiovisual català a la corda fluixa.

14.30 - 16.00 DINAR DINAR

16.00 - 17.00 Internacionalitzar-se, oportunitat per la teva empresa. 
Com fer-ho. Experiències, subvencions, ajuts i serveis.

Anatomia transmèdia de les sèries que triomfen.

17.00 - 17.15 Presentació del programa PODCAST IN/OUT.
Nous territoris de l’àudio digital.

Presentació de la sisena convocatòria
del Concurs de Guió de Projectes Transmèdia.

17.15 - 18,45 Com els nous formats afecten
els programes broadcast.

18.45 - 19.45 Creadors, continguts i intermediaris en temps digitals Aturar-se a pensar les imatges.

20.00 - 20.30 Presentació del Premi MAC-Fantàstik Granollers.

20.30 - 22.00 OPEN MAC
Una nit fantàstika.
Present i futur del curtmetratge de gènere fantàstic.

DIJOUS 7

HORA NAU B1 PLATÓ DEL CENTRE AUDIOVISUAL

09.00 - 09.30 Recepció i acreditacions.

09.30 - 09.45 Benvinguda al programa PODCAST IN/OUT.
Nous territoris de l’àudio digital.

09.45 - 10.45 Una mirada diversa.*
*Amb servei de traducció simultània.

Per un Museu de la Ràdio.

10.45 - 11.15 Big bang narratives trasmèdia.

11.15 - 11.45 ESMORZAR ESMORZAR

11.45 - 13.15 PODCAST IN. Els podcasts radiofònics,
una nova oportunitat per a les emissores i cadenes.

Big bang narratives trasmèdia.

13.15 - 15.00 DINAR DINAR

15.00 - 16.30 PODCAST OUT.
Els podcasts nadius: noves veus i fórmules expressives.15.30 - 15.45 Talent local, talent digital. Comunitat digital a Granollers/Vallès Oriental. 

Presentació de propostes del primer WorldCafè 2017.

15.45 - 16.30 Com emprendre bé en el món digital.

16.30 - 18.30 Podcast Pitch Dinàmica WorldCafè TIC + Networking.

16.30 - 19.00
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FIRA MAC
DIMECRES 6

DURANT
TOT EL DIA

ESPAIS EXPOSITIUS
MAC RV
MAC DRONE

HORA SPEECH CORNER

10.00 - 10.25 SOLUCIONS AoIP PER A ENTORNS
BROADCAST DE RÀDIO I TELEVISIÓ
A càrrec de Nacho Olivella
(account manager d’AEQ)

10.30 - 10.55 ACTUALITZA’T PER ARRIBAR A TOTHOM
A càrrec d’Álvaro Montalbán
(mànager de vendes - EMEA)

11.30- 11.55 TOURMEDIA
A càrrec de Joan Marc Fortuny
(director tècnic de TourMedia)

12.00 - 12.25 UDOL DE LLOP
A càrrec de Ramon Vallès
(productor executiu)

12.30 - 12.55 PATROCINAM

13.00 - 13.25 BROOMX
A càrrec d’Ignasi Capellà
(CMO & Business Development
i cofundador de Broomx)

13.30 - 13.55 LA UNITAT MÒBIL IP
A càrrec de Joan Masip
(director tècnic del Grup Lavinia)

14.00 - 14.25 RECAM STUNTS
A càrrec de Gaizka Aracelus
(stunt performer de Recam Stunts)

16.30 - 18.30

LOUNGE RADIO 2.0
DIJOUS 7

ESPAIS EXPOSITIUS
MAC RV
SPEECH CORNER
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Plató Centre Audiovisual

Fira MAC/LOUNGE RADIO 2.0
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MAC RV
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Zona de restauració

Terrassa
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Sortides d’emergència

Prohibit el pas

PLÀNOL RECINTE



107.6 FM
www.radiogranollers.cat



107.6 FM
www.radiogranollers.cat

@RadioGranollers
@RadioGrEsports

Facebook.com/RadioGranollers
Facebook.com/RadioGranollersEsports
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EQUIP DE L’OBSERVATORI DE LA RÀDIO A CATALUNYA
(GRISS-UAB)

Director: Josep Maria Martí.
Coordinador programa Podcast IN/OUT: Nicolas Moulard
(Actuonda) i Belén Monclús.
Equip de treball: Gemma Gómez Bernal, Pau Lluis Gumiel
i Miguel Mañas Pellejero.

El programa PODCAST IN/OUT està realitzat en col·laboració 
amb l’Observatori de la Ràdio a Catalunya (GRISS-UAB)
i Actuonda (en el marc del Radio 2.0 Webinar Series).

Director: Josep Maria Codina.
Coordinador general: Carles Riobó.
Coordinador Fira MAC: Àlex Marés.
Coordinació tècnica: Roger Franch  i Francesc Vivas (R-Media)
Realització: Enric Bartel
Comunicació: Cristina Torra.
Administració: Montse López.

Coordinador programa XAL: Miquel Herrada.
Coordinadora Granollers Mercat: Núria Lloret.

EQUIP GENERAL
MAC 2018
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Disseny espais i assessorament tècnic: Kokudev-Padilla
 Taller d’Arquitectura (Anna Padilla i Valentin Kokudev)
 i Igloo (Alexandra Barrachina)
Infraestructura: Servis.
Proveïdor tècnic oficial: Eikonos
Coordinador infraestructura Roca Umbert: Daniel Guixé.
Infraestructura Roca Umbert: Josep Lluís Morón.
Infraestructura Nau B1: Carme Ramón.
Infraestructura plató del Centre Audiovisual: Hèctor Anoro 
 i Jordi Pujadas (Produccions Planetàries)
Sonorització: Ara So.

Presentadora: Sònia Casas
Disseny gràfic: Oriol Frias.
Fotografia: Meri Farnell.
Servei càtering: El gato verde.
Impressions: iGrafic / Impremta Municipal / Mail Boxes Etc.
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ROCA UMBERT
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CONTACTE
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Tel. 93 861 49 41.
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