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De nou el MAC. En moments plens de dificultat. Amb un calenda-
ri diferent de l’habitual. Amb formats inèdits. Com gairebé tot en 
aquest país. Com gairebé tot en aquest món. Però ni podíem ni vo-
líem renunciar-hi.

Des de l’any 1999, Granollers ha estat fidel al seu compromís amb la 
comunicació de proximitat. I ho hem fet amb aliances fermes. Amb 
la Diputació de Barcelona i la Generalitat al costat. També amb algu-
nes de les entitats més dinàmiques del sector. Darrerament amb el 
Clúster Audiovisual i l’Observatori de la Ràdio.

Durant aquests vint-i-un anys, el MAC ha anat resseguint l’actualitat 
del sector. I s’ha anat fent les preguntes que preocupaven els pro-
fessionals i les administracions. Els canvis tecnològics, l’exponencial 
creixement de les plataformes de difusió, l’accessibilitat gairebé uni-
versal als mecanismes de producció han marcat moltes de les ses-
sions que professionals de referència han compartit. I seguim.

Com no pot ser d’una altra manera, l’edició d’enguany ve condicio-
nada per la greu situació sanitària que vivim. Per primera vegada 
farem un MAC telemàtic, amb presencialitat molt limitada. Es po-
drà seguir íntegrament per streaming. Una vegada més farem de la 
nostra versatilitat, de la nostra capacitat d’adaptació a les circum-
stàncies tècniques, socials i econòmiques, una oportunitat de mirar 
endavant. Trobareu en el programa un seguit de propostes que con-
juguen la vocació de servei públic de la comunicació de proximitat, 
la necessitat d’explorar noves potencialitats en temps de canvis i 
l’anàlisi de les perspectives d’un sector econòmic permanentment 
tensat.

Voldria destacar, també, que la celebració de les jornades vindrà 
acompanyada de la recuperació dels Premis de Comunicació Local, 
impulsada per la Xarxa Audiovisual Local, a qui hem d’agrair la seva 
aposta per Granollers i per Roca Umbert.

Ens veurem a les xarxes. Sempre amb la vocació de promoure un 
espai de trobada tant sobri com útil. Útil al sector, als i a les profes-
sionals, i al país.

JOSEP MAYORAL I ANTIGAS
ALCALDE DE GRANOLLERS
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És per mi un honor poder-me dirigir a tots vosaltres amb motiu de 
la 21 edició del Mercat Audiovisual de Catalunya, tot i que vull recor-
dar que ho faig en substitució del president de la Generalitat Quim 
Torra, que ha estat inhabilitat injustament per haver defensat la lli-
bertat dels presos polítics i exiliats, fet que suposa un atac directe 
als drets i les llibertats de la ciutadania de Catalunya. 

En els seus vint-i-un anys d’història, el Mercat d’Audiovisual de Ca-
talunya s’ha consolidat com la convocatòria de referència per al 
sector de la comunicació audiovisual de Catalunya, amb una forta 
vinculació amb Granollers i la comarca del Vallès Oriental, i amb una 
important projecció nacional i internacional. Com a vallesana que 
sóc, ho conec bé. En aquests vint-i-un anys d’història, el MAC ha 
reflectit també l’evolució del sector, que ha anat superant canvis i 
entrebancs importants, com ara la transició de la tecnologia analò-
gica a la digital, o la crisi econòmica del 2007. 

Enguany, podríem dir que els reptes han augmentat, i molt. La pan-
dèmia causada pel SARS-CoV-2 està tenint greus efectes, no sola-
ment des del punt de vista sanitari, sinó també econòmic i social, 
i el sector de l’audiovisual català no en queda exempt; en sóc ben 
conscient. Per això us vull agrair els esforços ingents que esteu fent. 
Sou activitat essencial i feu una feina imprescindible, explicant-nos 
la realitat des d’una òptica genuïnament catalana. És, també, d’un 
valor inestimable la vostra contribució a estendre el coneixement de 
la llengua i a incrementar-ne l’ús social. 

LA INFORMACIÓ PLURAL
I DE QUALITAT ÉS LA BASE
DELS POBLES LLIURES I SOBIRANS

MERITXELL BUDÓ I PLA
CONSELLERA DE LA PRESIDÈNCIA
I PORTAVEU DEL GOVERN
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Vull fer-vos esment de la reforma de la Llei de l’Audiovisual en la qual 
estem treballant, en el context de la transposició de la directiva eu-
ropea de serveis de comunicació audiovisual a la nostra normativa 
i legislació. Una llei que en el seu moment va establir el marc regu-
lador general del sector audiovisual de Catalunya i que cal adaptar 
a la nova realitat. El món, i la manera com el percebem, ha canviat 
molt i també ho han fet els hàbits de consum audiovisual. Volem 
contribuir a consolidar un escenari futur amb un sector de mitjans 
de comunicació audiovisual catalans i en català. I el volem fort, po-
tent, preparat i capaç de competir amb la pluralitat de plataformes 
i suports actuals i futurs. 

Per aconseguir-ho, ens calen espais d’intercanvi, debat i reflexió 
com el que ofereix el MAC, un esdeveniment referent amb el qual 
des del Govern de la Generalitat hi col·laborem, i ho continuarem 
fent. És la nostra obligació defensar les informacions periodístiques i 
els continguts audiovisuals plurals, de qualitat i professionals, propis 
de societats madures i avançades com la catalana.

Us encoratjo, doncs, a continuar treballant des del rigor, el compro-
mís i el talent. Som-hi, Mercat Audiovisual de Catalunya, i per molts 
anys més!
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Durant dues dècades, el Mercat Audiovisual de Catalunya (MAC) ha 
estat una iniciativa d’èxit que ha convertit Granollers i l’emblemàtic 
equipament de Roca Umbert Fàbrica de les Arts en un referent 
de la comunicació audiovisual més avançada. El MAC, com a espai 
d’intercanvi d’experiències punteres i de presentació de novetats, 
s’ha caracteritzat per l’obertura a la investigació i per la formulació 
de preguntes que obren camins cap al futur.

Aquest any, a causa de la crisi sanitària de la COVID-19, el MAC no 
solament ha canviat de data, sinó també de format, que és lògica-
ment virtual, però l’accessibilitat i la difusió de les recerques, pro-
postes i debats que fan de cada edició del MAC una cita estimulant 
i imprescindible estan garantides. La tecnologia digital, la mateixa 
que ha assumit un protagonisme creixent al llarg de la història del 
MAC, permet aquest any que la cita es mantingui.

La comunicació local ha estat més important que mai durant les 
setmanes del confinament. Garantir els serveis públics de proximi-
tat, atendre les persones en risc d’exclusió i difondre informació 
útil i veraç ha estat molt necessari en una etapa de crisi sanitària 
sobtada. Les lliçons de la pandèmia sens dubte estaran presents en 
aquesta nova edició del MAC, que també presta atenció al prome-
tedor horitzó del 5G en què ja ens estem endinsant.

La Diputació de Barcelona, que ha expressat el seu compromís amb 
els pobles i ciutats de la província amb la posada en marxa d’un 
ambiciós Pla de reactivació social i econòmica per a 2020-2023, 
dotat amb mil milions d’euros, dóna suport un any més al MAC, per-
què sabem que la comunicació de proximitat és vital i perquè sa-
bem, també, que al nostre territori s’hi treballa amb iniciatives inno-
vadores que, en definitiva, serveixen per millorar la vida de tothom.

NÚRIA MARÍN MARTÍNEZ
PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓ  
DE BARCELONA
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Em complau poder participar en una nova edició del Mercat Au-
diovisual de Catalunya (MAC) i em plau especialment constatar 
com els organitzadors, als quals felicito, han sabut adaptar-se a la 
nova situació derivada de la pandèmia per tal de continuar mante-
nint aquest punt de trobada d’estímul de la producció i d’intercanvi 
d’idees. 

La pandèmia ha suposat un terrabastall per a la societat, però hem 
pogut comprovar com, en moments d’angoixa i d’aïllament, el que 
ens ha salvat ha estat precisament la possibilitat de connectar-nos 
els uns amb els altres a través dels mitjans i les xarxes. 

També hem vist com han canviat els hàbits de consum pel que fa 
a l’oci, amb una eclosió de les plataformes de vídeo sota demanda. 
Tanmateix, en els moments més intensos del confinament, vam veu-
re com la gent es bolcava en els mitjans de comunicació per obtenir 
informació fiable. 

I crec que, en aquest sentit, cal destacar de manera especial la tas-
ca valuosa que han dut a terme els mitjans de proximitat, que han 
aportat en tot moment informació de servei a la ciutadania i han 
apropat les dades de l’evolució de la pandèmia a cada un dels terri-
toris. Davant la incertesa, informació contrastada, fiable i de proxi-
mitat. Un servei públic —fet tant per mitjans públics com privats 
d’arreu del país— que és més necessari que mai. 

Perquè, malauradament, durant aquest temps també hem pogut 
veure com el fenomen de la desinformació s’ha accentuat, tot afec-
tant aspectes tan tangibles com la percepció mateixa de la CO-
VID-19 i o de les eventuals vacunes. Davant la desinformació, doncs, 
cal més informació veraç, de qualitat i fiable, com la que ofereixen 
els mitjans. Però també cal més regulació i més educació en comu-
nicació. Fomentar l’esperit crític de la ciutadania envers les infor-
macions que rep és avui un repte de primer nivell que tenim com a 
societat. I els mitjans de comunicació en general, i els de proximitat 
en particular —pel seu arrelament al territori—, en són instruments 
indispensables.

ADAPTAR-SE PER CONTINUAR 
OFERINT COMUNICACIÓ  
DE QUALITAT
ROGER LOPPACHER I CREHUET
PRESIDENT DEL CONSELL
DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA
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Així, doncs, una trobada com la del MAC esdevé encara més neces-
sària. És el moment de cercar l’excel·lència en la cadena comunicati-
va i per això cal analitzar molt bé quin és l’escenari que ens aporten 
tecnologies com el 5G o les noves fórmules de producció.

Des del CAC, volem subratllar la necessitat de regular de manera 
adequada el nou escenari comunicatiu. Sobre la taula tenim la revi-
sió de la Directiva de serveis de comunicació audiovisual, aprovada 
per la Unió Europea el novembre del 2018 i que ja s’hauria d’haver 
transposat. 

Fa cinc anys, el CAC va ampliar el seu àmbit d’actuació per posar 
l’accent, també, en les xarxes socials i les plataformes d’intercanvi 
de vídeos. Els hàbits de consum han canviat i la pandèmia ha acce-
lerat aquests canvis i, com a reguladors, constatem la necessitat de 
continuar garantint els drets i les llibertats al món audiovisual. 
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El MAC 2020 ja és aquí. Finalment podrem celebrar l’11 de novem-
bre el certamen que us havíem preparat per al 10 de juny. Sabeu les 
causes de l’ajornament. Mai hem pensat a suspendre’l i deixar-lo per 
l’any que ve. El sector no s’ho pot permetre. Arribem amb un retard 
de cinc mesos i amb un concepte diferent: la presencialitat donarà 
pas al format on line, en streaming. Les sessions, debats i taules tèc-
niques no tindran públic presencial, però la tecnologia ens permetrà 
arribar a tothom. L’assistència al certamen serà fonamentalment vir-
tual: per seguir-lo des de casa o des del lloc de treball.

El programa que us hem preparat és molt ampli: més d’una quin-
zena de sessions, totes d’elevat interès. Tenen un format més breu, 
volgudament dinàmic, per seguir-les a la pantalla de l’ordinador o 
des del mòbil. Esperem que us siguin d’utilitat per poder afrontar els 
temps que venen, complicats per un sector que tot just començava 
a albirar la sortida d’una crisi massa persistent.

El MAC és símbol d’adaptació i de concertació. Sense aquests valors 
no haguérem arribat fins aquí. Portem vint-i-una edicions consecu-
tives a Granollers, una ciutat que aposta sense reserves pel sector 
audiovisual de proximitat. Ara toca fer un pas més: convertir el MAC 
en un certamen operatiu en aquest nou escenari, que mantingui la 
seva activitat pràctica tot l’any. Però sense renunciar a la trobada 
presencial tradicional. Les dues coses. Tot això és possible gràcies 
a la tecnologia. Ho estem preparant, d’acord amb els nostres socis i 
amb el suport convençut de Roca Umbert. 

A partir d’ara, l’activitat del MAC us arribarà periòdicament, a través 
de la seva web www.audiovisualmac.com, oferint-vos continguts 
d’interès, en forma d’entrevistes, taules rodones, conferències, ses-
sions tècniques, presentacions de productes d’empreses… En for-
mats adaptats a la nova realitat virtual, fàcils de seguir. Amb àmplia 
difusió per xarxes socials. Hem equipat tècnicament les instal·lacions 
del Centre Audiovisual i de Roca Umbert per poder oferir aquest 
servei durant tot l’any, totes les vegades que sigui necessari. Can-
viem conceptes, apostem per la renovació. Amb l’objectiu de ser 
útils al sector de proximitat. Ara més que mai.

UN MAC VIRTUAL  
QUE MARCA EL CAMÍ

JOSEP MARIA CODINA
DIRECTOR DEL MERCAT AUDIOVISUAL  
DE CATALUNYA (MAC)
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UN MAC QUE SEGUEIX
APOSTANT PER LA RÀDIO
JOSEP MARIA MARTÍ
DIRECTOR DE L’OBSERVATORI DE LA RÀDIO
A CATALUNYA (GRISS - UAB)

Aquest serà un MAC especial, en part conseqüència de la situació 
sanitària, però també perquè ha emergit en primer pla el paper de 
la comunicació de proximitat en les emergències socials. Arreu del 
món, l’eix central que orienta l’activitat de les ràdios i televisions 
locals es basa en la producció d’informació, ja que és evident que 
cap altre tipus de mitjans estan tan a prop dels fets, però també en 
el fet que estableixen una comunicació més directa amb les seves 
audiències.

La graella del Mercat d’enguany reflecteix alguns dels grans reptes 
actuals als quals la comunicació de proximitat s’està enfrontant a 
causa de l’existència d’un ecosistema digital que canvia de manera 
vertiginosa. Els que hi participin tindran al seu abast experts interna-
cionals que els orientaran sobre les tendències existents en el món 
audiovisual en matèria de producció i consum, les quals estan afec-
tant des dels grans mitjans als més petits. 

A més dels aspectes generals, la resta dels panels s’orientarà cap 
a qüestions concretes que afecten la indústria radiofònica públi-
ca i privada. Per exemple, un fenomen aparegut precisament en el 
temps de les multipantalles i que ha posat l’àudio a un primer pla 
del consum mediàtic, fent emergir un nou format: el podcast, en els 
diferents vessants que presenta. Al MAC tractarem la modalitat de 
més èxit: els anomenats daily news, els quals estan constituint una 
gran oportunitat per a les ràdios d’arreu del món. Podrem conèixer 
tant les grans dades que expliquen aquest fenomen, com també 
algunes experiències concretes de casa nostra. L’objectiu final és el 
de posar en evidència les possibilitats que els podcasts puguin ser 
incorporats a les emissores de proximitat de casa nostra.

I en la part final, dos panels relacionats amb les experiències me-
diàtiques de la pandèmia. Per un costat, l’operació a distància de la 
ràdio i la televisió que els professionals han hagut de dur a terme a 
causa del confinament. I per l’altra, la desmaterialització dels estudis 
de ràdio i de televisió, una realitat tecnològica que ha vingut per a 
quedar-se.

Malgrat totes les dificultats de la pandèmia, tindrem un gran MAC.

OPINIÓ
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EL MAC, RAONS HISTÒRIQUES,
RAONS DE FUTUR

XAVIER MARCÉ
REGIDOR DE TURISME I INDÚSTRIES  
CREATIVES DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

El procés de transformació del sector audiovisual és vertiginós. I si 
aquest fet es constata per raons tecnològiques, pels efectes de la 
globalització i per les dinàmiques de concentració empresarial que 
se succeeixen arreu, la pandèmia li ha afegit un plus de velocitat. 

El diàleg entre els espais audiovisuals locals i els globals és, en con-
seqüència, més necessari que mai, circumstància que apel·la les ad-
ministracions públiques i òbviament els agents del sector. 

No és un debat fàcil, però per una societat com la nostra que vol 
gaudir d’un sistema audiovisual fort i amb personalitat, estar-hi pre-
sents i encarar-lo amb decisió, arguments i mitjans és imperatiu. 

Es tracta d’un debat que ha d’aplegar diverses dimensions d’un ma-
teix fenomen: la producció de continguts a escala internacional, la 
creació d’imaginaris locals, la defensa del talent com a matèria pri-
mera, la distribució com un vector essencial per a la sostenibilitat del 
sector. I tot plegat, en un entorn on l’edició i la gestió de la informa-
ció té una gran fragilitat i on la lluita entre plataformes condiciona 
les normes que han regit el mercat fins fa poc temps. 

Catalunya haurà d’afrontar molt a curt termini aquest debat, en la 
mesura que s’hi juga existir o no existir en el món de la comunicació 
i per extensió en el d’unes indústries creatives altament permeables 
als processos de digitalització. 

Per aquestes i altres raons que han donat presencia i rellevància 
històrica al MAC, aquest espai de trobada, diàleg, intercanvi i mercat 
és, avui, més imprescindible que mai. 

En la subtilesa d’un sector on la capacitat de col·locar un contingut 
local al mapa mundial o de desaparèixer conquerit per un contin-
gut forà és més evident que mai, rau una oportunitat. Aquest és 
l’objectiu que cal definir, consensuar, treballar i consolidar i de ben 
segur que el MAC és un projecte necessari per aconseguir-ho. 

Mirem-ho per on ho mirem, no hi ha alternativa per trobar la nostra 
oportunitat.

OPINIÓ
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RESILIÈNCIA
JOAN MARIA MORROS
DEGÀ DEL COL·LEGI DE PERIODISTES  
DE CATALUNYA

Aquest 2020 és un any de transformació i adaptació del periodisme 
i el món audiovisual. El coronavirus ha determinat també la manera 
de fer dels periodistes i dels mitjans de comunicació. Acostumats a 
la resiliència, ara ens ha tocat trobar noves fórmules, moltes d’elles 
dins l’àmbit audiovisual, que han vingut per a quedar-se. Disposem 
de noves tecnologies per facilitar la informació; hem descobert pla-
taformes, sistemes de contactes i nous canals de distribució que fins 
fa poc desconeixíem.

El periodisme s’ha consolidat de nou com una eina indispensable 
perquè la societat sàpiga què passa. I els mitjans de comunicació de 
proximitat han jugat un paper clau. Recordo especialment el confi-
nament de la Conca d’Òdena quan els periodistes de la zona es van 
convertir en altaveus per tot el país informant des de primeríssima 
línia.

Tot i que el periodisme s’ha reconegut com a servei essencial, cal no 
oblidar que l’accés dels periodistes a les fonts d’informació s’ha vist 
seriosament retallat. Les rodes de premsa i les entrevistes han deixat 
de ser presencials i la tecnologia encara no ens permet les mateixes 
garanties que fent-ho presencialment. Tot i això, es manté intacte el 
compromís de vocació i de servei social del periodisme. 

Un compromís que es posa en evidència quan, amb els mateixos 
professionals, s’ha de produir informació cada vegada per a més ca-
nals. Una adaptació a les noves necessitats, especialment en l’àmbit 
local, a la qual el Col·legi de Periodistes de Catalunya aporta un gran 
valor a través dels cursos de formació adreçats a adaptar-se tecno-
lògicament.

Una edició més, el MAC serà interessant per conèixer de primera 
mà la prospecció del sector audiovisual, com s’adapta a aquesta 
situació, quina és la producció actual i les novetats tecnològiques. 
Només des de l’intercanvi d’idees i continguts, treballant plegats en 
uns moments en què cal ser solidaris i copartícips, ens en sortirem 
com a sector.

OPINIÓ
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PROGRAMACIÓ
09.30 - 09.35
BENVINGUDA 

A càrrec de Josep Maria Codina (director del Mercat Audiovisual de 
Catalunya)

09.35 - 10.20
ACTE INAUGURAL

Amb la participació de representants institucionals.

10.30 - 10.50
LA CINQUENA GENERACIÓ
IMPACTE DE LA TECNOLOGIA 5G EN EL SECTOR AUDIOVISUAL
El sector dels mitjans de comunicació està immers en un procés de 
profunda transformació, accentuat per l’arribada de la tecnologia 
5G, que revolucionarà l’experiència d’usuari i posarà sobre la taula 
nous usos i possibilitats de gran valor afegit tant per la indústria 
com per l’audiència. 

A càrrec d’Eduard Martín (CIO i director del Programa 5G de Mobile 
World Capital Barcelona)

11.00 - 11.50
EL PLA DE PLANS DE LA COMUNICACIÓ LOCAL
PRESENTACIÓ DE LES CONCLUSIONS DEL PLA ESTRATÈGIC  
DE LA XARXA AUDIOVISUAL LOCAL
Un dels principals objectius del nou Pla Estratègic de la XAL és dis-
posar d’un instrument que inspiri les actuacions que hem de desen-
volupar com a estructura de suport als mitjans locals. El que posem 
damunt la taula és un pla de plans consensuat pel conjunt del sector 
i que ajudi a dibuixar en el futur més immediat el full de ruta de 
cada un dels mitjans de proximitat. Un pla estratègic amb una visió 
compartida que vol abordar els reptes d’un sector que no ha deixat 
d’experimentar canvis molt rellevants en les dues darreres dècades. 
Els mitjans locals han pogut anar adaptant-s’hi fins ara, però cap 
dels processos de transformació viscuts ha tingut la profunditat que 
representen el salt tecnològic actual i, sobretot, el canvi d’hàbits de 
consum de la ciutadania a l’hora d’accedir als continguts i conèixer 
els seus interessos.
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El Pla Estratègic parteix de l’evidència que l’audiovisual ja no està en un 
procés d’evolució com els que hem experimentat durant els darrers vint 
anys. El vídeo a la carta, el podcast, l’accés fàcil i intel·ligent a través de 
dispositius diversos, el big data, el 5G, els canvis en el parc televisiu de 
les nostres llars, el valor de la retransmissió en directe d’esdeveniments 
i espais d’actualitat, són la realitat viva d’una revolució en el sector. 
L’emissió lineal de continguts ja no és -ni tornarà a ser- l’única via eficaç 
per arribar al públic general o a la comunitat local, que demanda alhora 
cada cop continguts i serveis més personalitzats.

Aquest Pla persegueix posicionar el servei públic de la comunicació 
de proximitat en aquesta nova realitat.

A càrrec de Lluís Garriga (conseller delegat de la Xarxa Audiovisual 
Local)

12.00 - 12.20
TENDÈNCIES GLOBALS EN ELS MITJANS AUDIOVISUALS  
ARREU DEL MÓN EN L’ERA COVID. QUIN PAPER JUGUEN  
PER A ELS MITJANS DE PROXIMITAT?
Què ha passat en el món audiovisual durant la pandèmia, tant en 
el broadcast com en l’online? Quins han estat els dispositius de re-
cepció més utilitzats i com s’ha comportat el consum audiovisual? 
Balanç del comportament dels mitjans locals.

A càrrec de Maria Rua Aguete (Technology Fellow and Executive 
Director, Media, Service Providers and Platforms d’OMDIA)

Presentador: Nicolas Moulard (Smart Media Consultant d’Actuonda)

12.30 - 12.55
EVOLUCIÓ DE LES AUDIÈNCIES DE LA TELEVISIÓ  
DE PROXIMITAT: EL CAS DE LA XARXA ABANS I DESPRÉS  
DE LA PANDÈMIA
El projecte de recerca que presentem analitza l’impacte de les te-
levisions de proximitat que formen la Xarxa en els seus territoris 
de referència, a partir de l’estudi de l’evolució de les dades de les 
televisions connectades en relació a l’actualitat informativa. S’han 
seleccionat diferents moments rellevants de l’actualitat des de ge-
ner de 2020 fins a setembre de 2020, en el context de tres perío-
des derivats de les mesures sanitàries per aturar l’expansió de la 
COVID-19: un primer període que es correspon als mesos previs al 
confinament domiciliari (gener-març); un segon període delimitat 
pel primer confinament domiciliari, després ampliat pel decret de 
l’estat d’alarma (març-juny); i un tercer període corresponent a l’inici 
de l’anomenada nova normalitat (juliol-setembre).
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L’estudi destaca com l’audiència s’adreça a les televisions locals en 
moments de crisi de més proximitat territorial o quan aquests po-
den tenir més impacte en la seva quotidianitat. Els esdeveniments 
d’actualitat informativa analitzats han estat l’impacte del tempo-
ral Glòria, l’accident de la petroquímica de Tarragona, el decret de 
l’estat d’alarma o el segon confinament per a la lluita contra la CO-
VID-19 a la demarcació de Lleida.

Amb la participació de Josep Lluís Micó (catedràtic de Periodisme 
de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquer-
na de la Universitat Ramon Llull), Alba Sabaté (investigadora del 
grup de recerca STREAM de la Facultat de Comunicació i Relacions 
Internacionals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull) i Joan Sa-
baté (coordinador de Màsters i postgraus i investigador del grup de 
recerca STREAM de la Facultat de Comunicació i Relacions Interna-
cionals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull)

13.05 - 13.25
ELS PODCASTS D’INFORMACIÓ, UNA EINA ESTRATÈGICA  
PER A LA INFORMACIÓ LOCAL: PERSPECTIVA INTERNACIONAL 
En l’estudi 2020 fet per Reuters, els mitjans de proximitat continuen 
essent la principal font de notícies. Els nous suports cada cop ju-
guen un paper més rellevant en el consum d’informació. Analitzem 
quines són les raons per les quals el podcast s’està convertint en el 
format estrella en aquest nou entorn i quines oportunitats obre per 
a la ràdio i la televisió local.

A càrrec d’Eduardo Suárez (head of communication del Reuters Ins-
titute of Journalism)

Presentadora: Núria de José (responsable del servei de Redacció 
de la Xarxa)

13.35 - 14.00
ELS DAILYS SÓN UNA OPORTUNITAT  
PER A LES RÀDIOS LOCALS?
Ningú guanya en informació de proximitat als mitjans locals, però 
si l’audiència canvia d’hàbits de consum i cada cop hi ha més dis-
positius de recepció? Els Daily News tenen sentit per a les ràdios? 
Quines experiències properes són útils en aquest terreny?

Amb la participació de Quim Espinosa (director de Ràdio Ciutat de 
Tarragona), Raúl Terol (llicenciat en Comunicació Audiovisual per la 
Universitat Politècnica de València) i Josep Lluís Vidal (director dels 
portals Maresme 360 i LaSelva360)

Presentadora: María Gutiérrez (professora del Departament de Co-
municació Audiovisual i Publicitat de la UAB)
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14.10 - 14.35
INNOVACIÓ EN PODCAST
El podcasting és un nou mercat, un nou format i, entre moltes altres 
coses, una poderosa i seductora eina de màrqueting. Un podcast 
ofereix autenticitat, i és una oportunitat per connectar amb les au-
diències de manera immersiva, íntima i perllongada.

En aquesta sessió, dues productores de podcast pertanyents al 
Clúster Audiovisual de Catalunya (La Coctelera Music i Plan H Me-
dia) explicaran la seva experiència com a creadores de contingut 
d’àudio i sobre el present i el futur d’aquest mitjà de ràpid creixe-
ment. Ambdues empreses tenen experiència en la producció de 
podcasts, tant per Espanya com per mercats internacionals (Estats 
Units, França, Llatinoamèrica), que els permet comparar i entendre 
amb anticipació les properes tendències en producció i rendibilitza-
ció d’aquest mitjà. 

Dins dels temes a tractar en aquesta sessió destaquem: reflexions 
sobre el podcast en el mercat espanyol, principals diferències en-
tre el podcast i la ràdio, el podcast com a eina de màrqueting, la 
utilització de noves eines d’inserció dinàmica per la monetització i 
call-to-action locals, perspectives de futur i noves oportunitats per 
a creadors de contingut audiovisual. 

Amb la participació d’Alex García (cofundador, productor i Sound 
Design de La Coctelera Music), Martín Haro (fundador i CCO de Plan 
H Media) i Núria Net (cofundadora, Estratègia Digital i Audience En-
gagement de La Coctelera Music)

Presentador: Eduard Gil (clúster manager del Clúster Audiovisual 
de Catalunya)

PAUSA

15.45 - 16.10
CONTROL REMOT: OPERAR A DISTÀNCIA TELEVISIÓ,  
RÀDIO I PODCAST A L’ERA POST-COVID
Quins són els millors instruments tecnològics i quines les millors 
pràctiques per a produir serveis de ràdio, d’àudio digital i de televi-
sió a distància?

Que hem après i que ens queda pendent per a transformar la crisi de 
la COVID-19 en un accelerador de la producció remota des del núvol 
i de transformació digital de la ràdio i de la televisió? 
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Amb la participació de Jordi Colom (CTO de betevé), Nacho Olivella 
(responsable Comercial d’AEQ a Catalunya), Sergi Sendra (director 
sènior de producció de Dorna Sports) i Carla Turró (editora i presen-
tadora del programa El balcó de la Cadena SER a Catalunya)

Moderadora: Mariola Dinarès (directora i presentadora del progra-
ma Popap de Catalunya Ràdio)

16.20 - 16.45
NO HARDWARE. FINS A ON ES PODEN DESMATERIALITZAR  
ELS ESTUDIS DE RÀDIO I TELEVISIÓ?
Caminem cap a una producció basada en el núvol i que busca 
l’eficàcia, l’estalvi econòmic, l’escalabilitat i la flexibilitat: 5G, Mojo, 
ciberseguretat… Fins a on pot arribar la desmaterialització en la 
producció audiovisual? Quines són les tecnologies que han reeixit 
i quins els softwares que poden acabar imposant-se i ser útils per a 
les ràdios i les televisions de proximitat?

Amb la participació de Yeray Alfageme (gerent de serveis d’Olympic 
Channel), Emili Planas (CTO i Operation Manager de Mediapro) i 
Jordi Utiel (fundador i CEO de VSN)

Moderador: Miquel Herrada (cap d’operacions de la Xarxa Audiovi-
sual Local)

16.55 - 17.20
CONTINGUTS PER A ALTAVEUS INTEL·lIGENTS
Els altaveus intel·ligents són molt més que simples reproductors de 
música, són eines informàtiques que permeten connectar-se amb 
els mitjans de comunicació i fonamentalment escoltar la radio. 

Segons un estudi de l’AIMC referit a Espanya, quasi un deu per cent 
dels internautes en disposen almenys d’un a casa seva. Estan a 
l’abast dels mitjans de proximitat? Quina complexitat tècnica i pro-
ductiva tenen?

Amb la participació de Judit Argila (cap de noves plataformes i xar-
xes socials a mitjans digitals de TV3 i Catalunya Ràdio) i Xavier Fisa 
(director de Lavinia Voice)

Dinamitzador: Xavier Ribes (professor titular del Departament 
de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la UAB i membre de 
l’Observatori de la Ràdio a Catalunya (GRISS-UAB))

Presentador: Eduard Gil (clúster manager del Clúster Audiovisual 
de Catalunya)
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17.30 - 18.30 
LA RÀDIO ESPORTIVA EN EL NOU CONTEXT COMUNICATIU
Als periodistes esportius, com a la resta dels professionals de la 
comunicació, el nou ecosistema digital els ha provocat importants 
transformacions en les seves rutines productives i en els formats 
programàtics clàssics de la ràdio generalista. Com els han afectat 
els canvis?

Que és el que roman de l’ofici i el que s’està transformant? Un grup 
representatiu d’aquest àmbit reflexionarà sobre aquestes i d’altres 
qüestions. 

Amb la participació de Danae Boronat (periodista i presentadora 
de televisió especialitzada en esports), Sònia Gelmà (periodista de 
Catalunya Ràdio), Joan Maria Pou (periodista de RAC1) i Sique Ro-
dríguez (cap d’esports de SER Catalunya)

Presentador i moderador: Óscar Herreros (responsable de la redac-
ció d’esports de la Xarxa)
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PREPARAR LA TV LOCAL  
PER AL 2030

DANIEL CONDEMINAS
CONSULTOR EN COMUNICACIÓ

D’aquí a deu anys finalitza el període que garanteix l’ús de l’espai 
radioelèctric pels canals de la TDT. Davant la incertesa del que pugui 
passar després i tenint en compte com canvien els hàbits de con-
sum audiovisual en l’entorn digital, apunto algunes qüestions claus 
per a la televisió local.

Parlem d’uns canals que, pels seus continguts vinculats tan estre-
tament a la proximitat i per l’ús i promoció de la llengua catalana, 
indiscutiblement presten un servei públic; cosa que defineix també 
el rol dels de titularitat privada, que signifiquen 3/4 parts de les lli-
cències. Aquest paper dins l’ecosistema comunicatiu nacional és tan 
important que cal que tingui garantit el seu futur.

Fa catorze anys que es van definir les demarcacions de la TV local, 
a les portes de la transició a la TDT. Enmig hi ha hagut molts canvis 
i és evident que cal replantejar de nou el mapa, tot fent compatibles 
dues necessitats: que l’extensió territorial d’aquestes no malmeti el 
valor de la proximitat de la seva programació, i que els canals privats 
gaudeixin d’una cobertura poblacional que garanteixi la seva viabilitat 
comercial… i més pensant que som dins un període econòmic espe-
cialment dur i que durarà temps. El CAC va anunciar aquesta voluntat 
fa un parell d’anys i al seu futur consell li tocarà afrontar-ho sens falta.

I han de poder ser presents, amb tota la força possible, a les noves 
pantalles (des de la televisió domèstica connectada al mòbil: oferta 
pròpia a l’HbbTV, a les OTT…) i garantir que hi figuren a totes les 
graelles de canals televisius de les plataformes; evitant que les llars 
que desconnecten el televisor de l’antena, per connectar-se via in-
ternet, es desconnectin també de la TV local.

A banda del paper clau que continuï jugant la XAL en aquest àmbit, 
i de possibles projectes de plataformes digitals compartides amb la 
CCMA i la resta de la indústria audiovisual catalana –més enllà de la 
meritòria Xala! i les seves retransmissions esportives–, el marc normatiu 
de la TV local necessita adaptar-se al present i preparar-se per al 2030. 
Les reformes de la legislació catalana i estatal que s’haurien de produir 
l’any vinent –per adaptar-les a la nova Directiva europea de serveis de 
comunicació audiovisual– i les decisions governamentals que se’n deri-
vin, haurien d’oferir les eines necessàries per a poder-ho fer i bé.

OPINIÓ
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UNA MICA MÉS LLIURES  
I MÉS DEMOCRÀTICS
JESÚS MEDINA
DIRECTOR D’EDICIÓ D’EL 9 NOU  
DEL VALLÈS ORIENTAL

M’agrada explicar que vaig ser al primer Mercat Audiovisual de Ca-
talunya (MAC) que es va celebrar a Granollers ara fa dues dècades. 
En un dels estands de la Fira de l’Ascensió, fèiem servir cintes de 
vídeo -ara no recordo si eren de VHS o Betacam o totes dues- per 
ensenyar a altres companys de canals locals i productores de vídeo 
els nostres programes i projectes de televisió. 

Quan els meus fills de 20 anys troben per casa una d’aquestes cintes 
em pregunten per què serveixen. Ells són allò que en diuen ‘nadius 
digitals’, han crescut sense haver de córrer darrere de la digitalitza-
ció, sense qüestionar-se si tot plegat havia de ser al ‘núvol’ o sense 
haver de saber que un ‘drop’ pot espatllar un primeríssim primer pla. 

En aquells primers MAC va néixer una manera de fer que ha estat 
capaç d’enfrontar-se a Google, Facebook i Amazon, les tres multi-
nacionals que de debò treuen suc a l’univers digital, i que no és altra 
que el funcionament col·laboratiu, el fer xarxa, l’anar teixint compli-
citats perquè amb voluntat de sobreviure i passió per la feina entre 
tots, som i serem capaços de fer-ho tot. 

Vint anys després d’aquell MAC a l’Ascensió, ara sóc a la redacció 
d’El 9 Nou del Vallès Oriental. Continuo, doncs, fent informació local 
i la plataforma per la qual ha de córrer sembla que importa poc: el 
diari de paper o el diari digital. Sap greu, però, que als artesans de la 
informació (periodistes, fotògrafs, realitzadors, productors, opera-
dors de càmera…) el tsunami de la digitalització no ens ha servit per 
prestigiar-nos. Més aviat al contrari. Hem dedicat i dediquem hores 
i hores a fer teres i teres per segon que viatgen per la xarxa i són 
llegits o vistos per l’audiència, però que el seu rendiment el vampi-
ritzen les esmentades multinacionals que no creen res, a les quals 
els importa poc si una informació està contrastada o és solvent, que 
mercadegen amb les nostres dades i els nostres comportaments 
personals a la pantalla tàctil del mòbil o amb el ratolí del portàtil. En 
el fons és el mateix fenomen que ara estan vivint els comerciants 
amb l’esclat de les vendes online o els metges que han de tractar 
pacients amb videoconferència.

OPINIÓ
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OPINIÓ

I doncs? I el futur, què? Doncs el futur en la informació penso que 
passa per fer el mateix de tota la vida: compromís amb la veritat, 
respecte per la pluralitat, miraments per la independència profes-
sional i adonar-se que aquesta professió, la que gira al voltant dels 
mitjans de comunicació, no és útil per fer-nos rics (ni abans, ni ara, 
ni demà), però serveix per calmar el cuc de servir per construir una 
societat una mica més lliure i una mica més democràtica.



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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NO HARDWARE: ACCELERACIÓ 
DE LA VIRTUALITZACIÓ  
DELS MITJANS
NICOLAS MOULARD
SMART MEDIA CONSULTANT D’ACTUONDA

La pandèmia global de la COVID-19 ha generat molts canvis en els 
comportaments de l’audiència i en la mateixa estructura dels mi-
tjans de comunicació.

La demanda de continguts informatius i d’oci ha crescut de forma 
significativa, especialment en les plataformes online.

Aquesta situació ha impactat de ple en la indústria del broadcast, des 
de la creació i producció de continguts fins a la seva gestió i playout 
en qualsevol dispositiu. Els professionals s’han vist obligats a operar a 
distància, moltes vegades des de casa. Les organitzacions han hagut 
de repensar la gestió de les seves instal·lacions i dels seus fluxos de 
treball.

Per respondre ràpidament a la situació imposada per la COVID-19, 
els broadcasters han optat per tecnologies innovadores, mentre 
busquen reduir les seves despeses i obrir-se noves oportunitats co-
mercials. S’ha accelerat la transició a un sistema totalment digital, 
definit per programari, amb arquitectura distribuïda en el núvol.

En aquesta edició del MAC, dues sessions Control Remot i No hard-
ware, ens permeten explorar els beneficis del núvol i de la virtualit-
zació.

Comptem amb testimonis molt enriquidors de professionals alta-
ment experimentats. Aprendrem el que aquests reconeguts experts 
troben tan prometedor en les arquitectures basades en el núvol. Ex-
plorarem, amb exemples reals recents, els beneficis de la virtualitza-
ció de les seves operacions com l’augment de l’agilitat, l’adaptabilitat 
i l’escalabilitat. Entendrem millor el potencial d’arquitectures de mi-
croserveis en el núvol basades en intel·ligència artificial, que per-
meten enriquir continguts amb metadades i millorar l’experiència 
de l’audiència. Ens explicaran com operar en el núvol els permet 
millorar la gestió dels seus costos, experimentar i obrir-se a nous 
models de negoci.

En definitiva, veurem com els mitjans han estat empesos per la CO-
VID-19 a accelerar la seva digitalització i preparar el seu futur des-
materialitzat.

OPINIÓ
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PONENTS

MARIA
RUA
AGUETE
Technology Fellow 
and Executive
Director, Media,
Service Providers 
and Platforms 
d’OMDIA

YERAI
ALFAGEME
Gerent de serveis 
d’Olympic Channel

Executiva de MBA en mitjans de comunicació i 
entreteniment amb més de 18 anys d’experiència 
en el sector media telecom.

Lidera el desenvolupament estratègic de l’equip 
de mitjans d’Omdia/Informa Tech i gestiona les 
seves operacions diàries, seguint l’evolució con-
tínua dels proveïdors i operadors de serveis glo-
bals.

És una experta executiva de mitjans de co-
municació, amb amplis contactes i sòlides re-
lacions amb emissores, operadors de televisió 
de pagament, empreses de telecomunicacions, 
reguladors, productores i distribuïdors de tot 
el món.

Ha estat enginyer audiovisual internacional, 
cap tècnic d’unitat mòbil, tècnic de so en di-
recte i postproductor d’àudio a la televisió. 

Ha treballat en projectes audiovisuals nacionals 
i internacionals i grans esdeveniments i té am-
plis coneixements d’administració de sistemes 
i serveis multimèdia.

Com Business Technology Manager d’Olympic 
Channel, la seva principal funció és coordinar 
tant les propostes comercials com les relacions 
B2B; per a ell és fonamental la gestió de pro-
jectes i el pensament estratègic dirigit a apli-
cacions de tecnologia i solucions innovadores.
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PONENTS

JUDIT
ARGILA
Cap de noves  
plataformes i xarxes 
socials a mitjans 
digitals de TV3  
i Catalunya Ràdio

DANAE
BORONAT
Periodista  
i presentadora  
de televisió  
especialitzada  
en esports

Llicenciada en Periodisme per la Universitat 
Autònoma, és Postgraduada en Visualització 
d’Informació per la Universitat Pompeu Fabra, 
Màster en Societat de la Informació per la Uni-
versitat Oberta de Catalunya, i va realitzar una 
estada de recerca al Reuters Institute for the 
Study of Journalism a la Universitat d’Oxford. 
Ha estat també docent sobre distribucions 
multiplataforma i creativitat digital en màsters 
i graus a diverses universitats catalanes.

La seva carrera ha estat centrada en el disseny 
d’estratègies de creació de continguts, comu-
nicació i distribució per xarxes socials, així com 
en el desenvolupament de serveis basats en 
sistemes interactius, missatgeria, bots i, més 
recentment, assistents de veu.

La seva meteòrica trajectòria l’ha portada des 
dels seus inicis a la ràdio local del barri de Sant 
Pere i Sant Pau de Tarragona fins a arribar a 
presentar el programa Xtra al canal BeIN LaLi-
ga de Movistar+.

Durant aquest recorregut ha passat per mitjans 
tan diversos com la ràdio a les emissores Ra-
dio Nacional de España i Onda Cero, la premsa 
escrita a diaris com Sport o La Vanguardia i la 
televisió a canals com Cuatro, TV3 o Gol.

El 2019 va fer història al convertir-se en la pri-
mera dona a narrar un encontre en una trans-
missió televisiva a Espanya, també és la prime-
ra dona a narrar partits de la selecció espanyola 
en un mundial.
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PONENTS

JORDI
COLOM
CTO de betevé

QUIM
ESPINOSA
Director de Ràdio 
Ciutat de Tarragona

Graduat en Enginyeria Tècnica de Telecomuni-
cacions per la EUITT La Salle Bonanova.

Després d’un inici de carrera professional a 
l’Eure SA (JVC) i TV3, ha dirigit successivament 
els departaments tècnics de Zoom TV, Tèlson i 
Filmtel.

Des de 2004 és el director tècnic de betevé.

El 2013 va fundar l’empresa Quimeras, dedica-
da als serveis de màrqueting, comunicació i co-
mercialització. Un any després accedeix al cà-
rrec de director de Ràdio Ciutat de Tarragona, 
la primera emissora per internet de Tarragona.

També és CEO de Radio City Group, una pla-
taforma per crear ràdios locals online a través 
d’una tecnologia amigable i col·laborativa.

Amb anterioritat havia estat cap de vendes de 
Ràdio Mallorca, pertanyent al Grup Prisa, Me-
dia Director de BowlingCat TV, cap de vendes 
de la Cadena SER, cap d’esports a Canal 7 del 
Atlántico i director de l’emissora Punto Cuatro 
– UNI-Radio .
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XAVIER
FISA
Director  
de Lavinia Voice

ALEX
GARCÍA
Cofundador,  
productor  
i Sound Design  
de La Coctelera 
Music

Ha estat director de continguts i programació 
musical a Ràdio Gladys Palmera des de 2006 
fins a 2018.

Sota la seva gerència, Ràdio Gladys Palmera va 
aconseguir un Premi Ondas 2015 com a millor 
plataforma de ràdio online.

Va fundar el canal de YouTube de RGP que ha 
sumat més de 100.000 subscriptors i més de 
60 milions de reproduccions.

A més, té experiència en la composició de ban-
des sonores per a documentals (Premi Festival 
de Cinema de Màlaga) i publicitat.

Lavinia Voice és la nova àrea del Grup La-
vinia que se centra en el disseny i producció 
d’experiències conversacionals amb veu (voi-
ceapps per a assistents virtuals com Alexa o 
Google Assistant) i noves narratives d’àudio 
online (audiollibres, àudio sèries i podcast, en-
tre altres).

Xavi Fisa compta amb una àmplia experiència 
de més de 20 anys dissenyant i executant pro-
jectes de business design, màrqueting i comu-
nicació multicanal.

Abans d’arribar el 2011 al Grup Lavinia havia 
treballat en agències multinacionals com GREY, 
TBWA i FCB, liderant els seus departaments di-
gitals i coordinant equips multidisciplinars.

PONENTS
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LLUÍS
GARRIGA
Conseller delegat  
de la Xarxa  
Audiovisual Local

Ha estat membre dels consells d’administració 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals (CCMA) i de betevé. També ha estat di-
rector adjunt del Grup Lavinia i cap de premsa 
de l’Ajuntament de Barcelona. Ha treballat a 
Televisió Espanyola a Catalunya on, entre al-
tres llocs de responsabilitat, va ser sots editor 
d’informatius, i també ha estat redactor en cap 
del Diari de Barcelona.

PONENTS

SÒNIA
GELMÀ
Periodista  
de Catalunya  
Ràdio

Des del 2000 fins al 2016 va treballar al de-
partament d’esports de RAC1, com a micròfon 
autònom al programa El Barça juga a RAC1. A 
partir del setembre del 2016 presenta el pro-
grama diari Tot Costa, al costat de Jordi Costa, 
a Catalunya Ràdio.

També és col·laboradora habitual a les pàgines 
d’El Periódico.
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EDUARD
MARTÍN
CIO i director  
del Programa 5G  
de Mobile Wold 
Capital Barcelona 
(MWCapital)

MARTÍN
HARO
Fundador i CCO  
de Plan H Media

Enginyer en Informàtica per la Universitat 
Oberta de Catalunya, Enginyer Tècnic en Infor-
màtica de Sistemes per la Universitat Oberta 
de Catalunya i Diplomat en Tecnologies de la 
Informació per Cambridge. Posseeix un certifi-
cat en gestió de la innovació per IESE.

Ha treballat durant més de vint-i-cinc anys per 
a l’Ajuntament de Barcelona a l’Institut Munici-
pal d’Informàtica. Posteriorment es va incorpo-
rar a la consultora internacional Sopra com a 
director estratègic per al sector públic durant 
una mica més d’un any. Lloc que ha reprès re-
centment com a director de Smart Cities i es-
tratègia per al sector públic a Espanya. A més, 
és Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Enginyeria Infor-
màtica de Catalunya i president de l’Associació 
de Professionals TIC de Catalunya.

Va néixer a Montevideo i ha viscut també a Bar-
celona i Nova York.

Des de nen sempre s’ha sentit fascinat pel po-
der de l’àudio com a mitjà ideal per explicar 
històries, comunicar emocions i generar empa-
tia. Per això, la seva vida professional sempre 
ha girat al voltant de la música, el so i les his-
tòries d’impacte.

Va formar part de la segona generació del Pod-
cast Certificate Program de l’Oficina de Mitjans 
i Entreteniment de l’Ajuntament de Nova York. 
També té una llicenciatura en màrqueting i un 
doctorat en Tecnologies de la Informació, la 
Comunicació i els Mitjans Audiovisuals per la 
Universitat Pompeu Fabra.

PONENTS
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JOSEP 
LLUÍS
MICÓ
Catedràtic  
de Periodisme 
a la Facultat  
de Comunicació  
i Relacions  
Internacionals  
Blanquerna  
de la Universitat 
Ramon Llull

És director del Grau de Periodisme a la Facultat 
de Comunicació Blanquerna de la Universitat 
Ramon Llull, director del Màster en Comunica-
ció de Moda 080 Barcelona Fashion-Blanquer-
na i codirector del Postgrau de Periodisme Es-
portiu Blanquerna-FC Barcelona.

També és tutor del Màster Universitari en Pe-
riodisme Avançat-Reporterisme Blanquerna-
Grupo Godó i codirector del grup de recerca 
Digilab, Laboratori de Comunicació Digital de 
Catalunya.

Va formar part de la redacció de Diari de Giro-
na de diferents capçaleres del grup Prensa Ibé-
rica. Actualment, col·labora a diferents mitjans 
de premsa i ràdio.

És autor dels llibres Teleperiodisme digital, Pe-
riodisme a la xarxa, Informar a la TDT, Serveis 
i servituds digitals, Moda, tendències i negoci i 
Ciberètica. TIC i canvi de valors.

PONENTS

NÚRIA
NET
Cofundadora,  
Estratègia Digital  
i Audience  
Engagement  
de La Coctelera  
Music

Periodista musical i emprenedora digital amb 
una reconeguda trajectòria gestionant contin-
guts i estratègies digitals en mitjans dels Estats 
Units com MTV, Latina Magazine i altres.

És cofundadora de Remezcla.com, el mitjà di-
gital de cultura latinx llançat el 2006 a Nova 
York i va ser part de l’equip editorial que va 
llançar el canal de televisió i digital Fusion, part 
d’Univision, a Miami.

A Univision també va ser la responsable de 
continguts musicals online i va llançar la mar-
ca U-LAB, una incubadora de talent musical 
emergent.
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EMILI
PLANAS
CTO i Operation  
Manager  
de Mediapro

NACHO
OLIVELLA
Responsable  
Comercial d’AEQ  
a Catalunya

Va ajudar a llançar La Sexta (Playout Center de 
Barcelona per a canals en directe), BeIn Sports 
Espanya, Eleven Sports Bèlgica i Polònia, Golt, 
Fox Sports EU, La Liga Channel, Marca TV, F1 
LatinAmerica i 8TV, entre d’altres. També és di-
rector d’operacions de La Liga TV.

A més, és professor de fi de carrera d’enginyeria 
en telecomunicacions al Campus LaSalle de la 
Universitat Ramon Llull de Barcelona.

Participa en nous projectes i tecnologies apli-
cades, a més de la implementació d’R+D+I en 
operacions quotidianes.

Des de l’any 2000 és membre de l’equip consul-
tor Mediapro per a l’optimització d’operacions 
i recursos tècnics.

Va començar la seva carrera professional fa ja 
trenta anys a Ràdio Barcelona. Va col·laborar 
en les Olimpíades de Barcelona 92 com a tèc-
nic de so i va continuar en el món de la música 
a la discogràfica Divucsa, com a director tècnic 
dels estudis de gravació. 

Durant deu anys ha estat Product Manager a 
ADTEL de la divisió d’FM i ara ja compleix quin-
ze anys a AEQ com a responsable de la zona 
de Catalunya i Andorra, oferint la seva expe-
riència per assessorar tots els clients per trobar 
la solució broadcast que millor s’adapti a les 
seves necessitats.

PONENTS
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JOAN 
MARIA
POU
Periodista de RAC1

Fa les retransmissions d’El Barça juga a RAC1 
des de la fundació de l’emissora. Ha presentat 
els programes Primer toc i Tu diràs. A partir de 
la temporada 2015-2016, va passar a presentar 
el programa d’actualitat No ho sé a RAC1, que 
va dirigir fins al 2017. El 2018 va presentar a TV3 
el programa Cases d’algú.

El 2010 va rebre el premi de Ràdio Associació 
de Catalunya al millor professional de ràdio. 
Ha escrit diversos articles a la premsa escrita 
(Diari Ara, Mundo Deportivo…) i el llibre Avui pa-
tirem, on parla de la seva relació amb el món 
barcelonista.

PONENTS

SIQUE
RODRÍGUEZ
Cap d’esports  
de SER Catalunya

Llicenciat en periodisme per la UAB, ha des-
envolupat tota la seva carrera professional a la 
SER. Va començar la seva trajectòria a Ràdio 
Lleida. L’any 2000 es va incorporar a Ràdio 
Barcelona on va cobrir la informació del Barça i 
va presentar i dirigir els programes La graderia 
i Fora de joc a Ona FM, a més de fer les retrans-
missions del Barça en català.

Des del 2014 dirigeix i presenta el programa 
Què t’hi jugues! de SER Catalunya i forma part 
de les retransmissions del Barça al Carrusel De-
portivo.

És tertulià de diversos programes de televisió 
com Esport Club de TV3 i La porteria de Betebé 
i ha col·laborat en mitjans com els diaris Sport i 
As. És autor dels llibres, Un año en el paraíso. Mi 
diario del triplete i Educats per guanyar, relacio-
nats amb el Barça.
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JOAN
SABATÉ
Coordinador  
de Màsters  
i postgraus  
i investigador  
del grup de recerca 
STREAM  
de la Facultat  
de Comunicació  
i Relacions  
Internacionals  
Blanquerna  
de la Universitat 
Ramon Llull

ALBA
SABATÉ
Investigadora  
del grup de recerca 
STREAM  
de la Facultat  
de Comunicació  
i Relacions  
Internacionals  
Blanquerna  
de la Universitat 
Ramon Llull

Va ser director general de la Fundació Audièn-
cies de la Comunicació i la Cultura, director del 
Centre de Tecnologies Ituarte - Fundació Joan 
XXIII i mànager de Comunitats virtuals, e-Lear-
ning i gestió del coneixement a l’empresa Ges-
tió del Coneixement S.A, del grup Universitat 
Oberta de Catalunya.

També ha estat coordinador de Projectes 
d’Internet a la Facultat de Comunicació Blan-
querna de la Universitat Ramon Llull i director 
de Projectes de Contingut de World Online Es-
paña.

Actualment és col·laborador de diferents publi-
cacions.

Periodista, professora de Gestió de Comuni-
cacions Globals de l’Escola de Comunicació i 
Relacions Internacionals Blanquerna de la Uni-
versitat Ramon Llull i coordinadora del pro-
grama de màster en periodisme internacional 
i del diploma d’especialització en comunicació 
i religió.

Va ser investigadora visitant al Boston College 
amb una beca de la Societat Econòmica Bar-
celonesa d’Amics del País i coordinadora del 
projecte m4social.org, impulsat conjuntament 
per l’Ajuntament de Barcelona, la fundació Mo-
bile World Capital i la Taula d’Entitats del Tercer 
Sector.

Recentment ha presentat la seva tesi doctoral 
sobre periodisme digital literari i diàleg interre-
ligiós.

PONENTS
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SERGI
SENDRA
Director sènior  
de producció  
de Dorna Sports

Llicenciat en Comunicació i Periodisme per la 
Universitat Autònoma de Barcelona i enginyer 
tècnic de telecomunicacions en imatge i so per 
la Universitat Ramon Llull.

És un director de mitjans amb experiència a la 
indústria de l’esport, especialment en els ves-
sants de patrocini, relacions públiques i difusió. 

A Dorna Sports és director en cap de televi-
sió del programa internacional de Moto GP, al 
càrrec dels departaments de producció, con-
tingut, tècnica, disseny, tecnologia OnBoard i 
cobertura en directe.

És director dels documentals Unlimited, From 
Cervera to Tokyo, The age of 27 y Elegido para 
ganar, dedicats als pilots Marc Márquez, Casey 
Stoner i Daniel Pedrosa.

Anteriorment havia treballat com a director i edi-
tor a Antena 3.

PONENTS

EDUARDO
SUÁREZ
Head  
of communication 
del Reuters  
Institute  
of Journalism

Periodista amb experiència a Europa i els Es-
tats Units. Va començar la seva carrera al diari 
El Mundo, on va treballar durant catorze anys 
com a redactor d’opinió i corresponsal estran-
ger de Londres, Nova York i Brussel·les. Va co-
brir la campanya presidencial dels Estats Units 
del 2016 per Univision i ha publicat tres llibres 
sobre política nord-americana. 

També és cofundador de dues startups infor-
matives: El Español i Politibot, ha treballat en 
estratègia digital per a la Fundació March i ha 
escrit sobre periodisme i política a El País, Le-
tras Libres i Nieman Reports.

El 2014 va guanyar el premi de periodisme 
Gabriel García Márquez per una història sobre 
l’impacte del vessament de petroli Exxon Val-
dez.
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RAÚL
TEROL
Llicenciat  
en Comunicació 
Audiovisual  
per la Universitat  
Politècnica  
de València 

CARLA
TURRÓ
Editora  
i presentadora  
del programa  
El balcó  
de la Cadena SER  
a Catalunya

És Doctor en Indústries Culturals i de la Co-
municació per la Universitat Politècnica de 
València. La seva tesi doctoral, Ràdio 3.0 en 
l’entorn municipal: valors, eines i recursos. El cas 
de l’emissora municipal Llosa FM, es fonamen-
ta en la seva experiència professional, ja que 
va fundar i dirigir la ràdio local Llosa FM. Va 
ser una de les primeres ràdios locals a emetre 
en streaming, i també una de les pioneres en 
adaptar-se a el nou entorn de les xarxes so-
cials, definint-se com una ràdio 3.0. 

En l’actualitat presenta i dirigeix un programa 
a l’emissora d’àmbit regional València Ràdio. 
Compagina els micròfons amb les aules impar-
tint classe en el Grau de Comunicació Audio-
visual al Campus de Gandia de la Universitat 
Politècnica de València i a la Universitat Inter-
nacional de la Rioja.

Llicenciada en dret per la Universitat Autòno-
ma de Barcelona i en Periodisme per la Univer-
sitat Pompeu Fabra.

Va realitzar pràctiques en diferents mitjans lo-
cals i nacionals (Cuatro, Telecinco i la SER). L’any 
2010 s’incorpora al departament d’informatius 
de la SER a Catalunya per realitzar tasques de 
redacció i producció. Des del 2014 presenta i di-
rigeix cada tarda el programa El balcó de SER 
Catalunya.

PONENTS
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JORDI
UTIEL
Fundador i CEO  
de VSN

JOSEP 
LLUÍS
VIDAL
Director  
dels portals  
Maresme 360  
i LaSelva 360

El 1990 va fundar VSN i es va convertir ràpida-
ment en un dels pioners en introduir el concep-
te tapeless o sense cintes en el mercat televisiu 
a escala mundial.

Des de llavors i gràcies a la bona acollida dels 
primers productes de programari comercialit-
zats sota la marca VSN, VSNMatic i VSNNews 
per a automatització de la continuïtat en televi-
sió i producció de notícies, va convertir la com-
panyia en una de les marques líders del mercat 
espanyol. El 2004 va iniciar l’expansió interna-
cional de l’empresa pel mercat llatinoamericà.

Des de llavors, ha aconseguit conformar una 
empresa internacional de renom en la indús-
tria, amb més d’un miler de clients a tot el món. 
Actualment, la companyia ofereix una àmplia 
cartera de solucions de programari End-to-
End que cobreix tot el cicle de vida dels mi-
tjans, inclòs l’arxiu i la gestió de continguts 
audiovisuals, la distribució multiplataforma, 
l’orquestració de fluxos de treball, la planifica-
ció de la programació, l’intercanvi de fitxers de 
mitjans i la producció de notícies.

És editor i fundador de Maresme360 i LaSel-
va360. Aquest any el seu podcast per Whats-
app d’aquests dos portals amb informació de 
la comarca ha estat mereixedor del Premi In-
novació dels Premis Ràdio Associació (2020)

També és soci fundador de Solucions360, una 
empresa de comunicació digital que aposta pel 
podcast i l’audiomàrqueting. És coordinador 
tècnic de Ràdio SantVi a Sant Vicenç de Mon-
talt, on desenvolupa la planificació estratègica 
del projecte de la ràdio municipal.

Ha treballat en diverses emissores de ràdio lo-
cals i comarcals de Barcelona i Girona, entre 
elles Ràdio Marina i Ràdio Capital de l’Empordà, 
com a locutor, productor, coordinador i tècnic.

PONENTS
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NÚRIA
DE JOSÉ
Responsable  
del servei  
de Redacció  
de la Xarxa

MARIOLA 
DINARÈS
Directora  
i presentadora  
del programa  
Popap  
de Catalunya  
Ràdio

Llicenciada en Periodisme per la Universitat 
Autònoma de Barcelona.

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

A la Xarxa també ha estat responsable del 
servei de Coordinació. Amb anterioritat va ser 
directora de Continguts de COMRàdio durant 
quatre anys i directora de Ràdio Premià de Mar 
durant prop de dotze. 

És la vicedegana del Col·legi de Periodistes de 
Catalunya.

Es va llicenciar en Ciències de la Comunicació 
per la UAB, amb un postgrau en gestió de xar-
xes socials a l’Institut INESDI. 

Va començar a treballar al Grup Flaix. A An-
dorra va crear i dirigir Andorra 1 i Flaix FM, on 
va dirigir i presentar el programa despertador 
Andorra Desperta. Va tornar a Barcelona, com 
a coordinadora de totes les emissores del Grup 
Flaix i després a Ràdio 4, on va codirigir i pre-
sentar el magazín tecnològic Què està passant.

Va començar a treballar a Catalunya Ràdio, 
fent col·laboracions a El matí de Catalunya Rà-
dio. Després va entrar a formar part de l’equip 
del Tot és molt confús i també ha col·laborat en 
programes com Els optimistes i El suplement. 

Des de 2003, codirigeix el portal de relacions 
personals en català quedemonline.cat, al costat 
de Joan Arenyes. 

PRESENTADORS
I MODERADORS



MARIA
GUTIÉRREZ
Professora  
del Departament  
de Comunicació  
Audiovisual  
i Publicitat  
de la UAB

MIQUEL
HERRADA
Cap d’operacions  
de La Xarxa  
de Comunicació 
Local

És membre de l’Observatori de la Ràdio a Ca-
talunya (GRISS-UAB), on desenvolupa la seva 
tasca investigadora. Com a co-autora ha publi-
cat articles sobre l’audiència juvenil i la ràdio, el 
model de negoci digital i l’explotació radiofòni-
ca de les xarxes socials, entre altres. També ha 
ocupat diferents càrrecs de gestió universitària 
tant al Deganat de la Facultat de Ciències de 
la Comunicació-UAB com al Departament, del 
qual ha estat directora.

Llicenciat en Periodisme per la UAB, postgrau 
en Periodisme Digital per la UOC i màster en 
Relacions Internacionals per l’Institut Barcelo-
na d’Estudis Internacionals (IBEI). 

Actualment, és cap d’Operacions de la Xarxa de 
Comunicació Local, on anteriorment havia des-
envolupat responsabilitats de cap d’Estratègia 
i Tecnologia i cap de Digital Media. 

Té una trajectòria vinculada als mitjans audiovi-
suals locals, especialment als mitjans públics de 
Sant Cugat del Vallès, on va ser director de Cu-
gat.cat després de ser redactor d’informatius, 
cap de redacció i cap de continguts del mitjà 
multimèdia. 

També va ser redactor i editor d’informatius a 
Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.

Actualment és professor associat del Departa-
ment de Periodisme i Ciències de la Comunica-
ció de la UAB.

PRESENTADORS
I MODERADORS
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ÓSCAR
HERREROS
Responsable  
de la redacció 
d’esports  
de la Xarxa

XAVIER
RIBES
Professor titular  
del Departament  
de Comunicació  
Audiovisual  
i Publicitat  
de la UAB  
i membre  
de l’Observatori  
de la Ràdio  
a Catalunya  
(GRISS-UAB)

La seva carrera periodística dins la Xarxa 
l’ha portat a treballar en diversos àmbits de 
l’audiovisual. Combina la seva tasca al progra-
ma En joc amb la de responsable de redacció 
d’esports de la XAL. 

En Joc, el programa radiofònic centrat en el 
futbol, també té presència a diversos mitjans 
i esports a través del BQenJoc, programa de 
bàsquet i el En Joc TV, que s’emet a les televi-
sions locals.

Doctor en Ciències de la Comunicació i pro-
fessor titular de la UAB. Entre 2012 i 2016 va 
ser Comissionat del Rector de la UAB per a la 
Societat de la Informació, amb responsabilitats 
i competències relacionades amb les políti-
ques de comunicació, promoció i visibilitat de 
la universitat als mitjans, amb les tecnologies 
d’informació i comunicació i amb els serveis de 
biblioteques. És membre del Grup de Recerca 
en Imatge, So i Síntesi (GRISS) i membre de 
l’Observatori de la Ràdio a Catalunya (l’OBS, 
GRISS-UAB). 
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LA NOTÍCIA IMPROVISADA  
QUE ENS TÉ ATRAPATS

MARC ARGEMÍ
PERIODISTA

Infodèmia és un dels primers neologismes que l’Organització Mun-
dial de la Salut ens va demanar que poséssim al nostre dicciona-
ri d’ús habitual, per aprendre a moure’ns en temps de pandèmia. 
Això és, que tinguéssim present que juntament amb el terrabas-
tall provocat pel virus -la pandèmia- tindríem una sobreabundància 
d’informació -alguna de rigorosa i altra de falsa- sobre la qüestió, 
dita infodèmia. 

Estem patint les dues plagues, i en ambdós casos ha calgut anar 
prenent mesures per aplanar la corba i tallar la transmissió. La di-
ferència principal entre una i altra rau en el model de gestió. Si la 
pandèmia sanitària és gestionada -amb més o menys fortuna- per 
les administracions públiques, la infodèmia té una gestió descentra-
litzada enormement complexa, per efecte d’una tecnologia globalit-
zadora i transversal. La sensació de no saber què està passant, i en-
cara més, de no tenir cap idea de com acabarà, ens ha posat -com a 
consumidors d’informació- en una situació inèdita. Ens trobem amb 
una realitat que es resisteix a ser prevista i predita. 

I per a la recerca de sentit, no ens posem d’acord. El periodisme s’ha 
sentit perplex. Les certeses que hom hi va a buscar s’han substituït 
per ansietats. I davant d’aquesta incapacitat, s’ha culpat de la incer-
tesa a la infodèmia, les fake news o la desinformació. En realitat, el 
problema de fons no és la informació falsa. El problema és que la no-
tícia està a mig fer i hi ha massa informació a processar. Estem dins 
d’un esdeveniment que no ha acabat encara, i no és fàcil treure’n el 
titular. Als anys 60, al rumor se’l va definir com una notícia improvi-
sada. Doncs això: estem dins d’una notícia improvisada que ens té 
atrapats, en el moment en el qual col·lectivament intentem donar 
resposta al que està passant. El grup de WhatsApp ple d’enllaços 
amb històries sobre la COVID-19 és l’equivalent el pati de l’escala de 
veïns després d’un incendi al quart segona i abans no arribi la policia 
a aixecar atestat. 

Davant de l’ansietat provocada per la infodèmia, millor agafar-s’ho 
com el que és: una notícia improvisada, i mirar de calmar-se.

OPINIÓ
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3CMOS 2/3” HD

Serie 500
CMOS 1” 4K

Professional Division

JVC ofrece un mundo de posibilidades: grabación 4K ProRes, HDR, streaming 
HEVC y SRT, retorno de video IP, audio IFB, control via IP, Auto FTP, baja latencia y 

máxima calidad a 4:2:2 10 bits.

GY-HC900R camcorder 3CMOS 2/3”HD • Montura B4 • F13 a 50Hz • S/N 62dB • Grabación 4:2:2 10bit • HDR vía 
HLG/J-Log1 • IPX2 • Retorno de video IP • Streaming hasta 20Mbps HD/SD • Auto FTP. GY-HC900 igual que la 
GY-HC900R más • Visor OLED • WiFi 2.4G/5G MIMO 2 antenas • GPS. GY-HC500 camcorder CMOS 1” 4K • F11 
a 50Hz • Zoom 20x óptico/40x dinámico • Grabación 4K ProRes 4:2:2 10bit • SSD y SD-HC •  HDR vía HLG/J-Log1 • IPX2 
• Retorno de video IP • Streaming hasta 24Mbps HD/SD • Auto FTP. GY-HC550 igual que la GY-HC500 más • MXF 
(MPEG-2) • GPS • WiFi 2.4G/5G MIMO 2 antenas • Capa gráfica broadcast • Protocolo ZiXi.

Más información: https://pro.jvc.com/connectedcam/
Tel: 935.653.200  
E-mail: federico.isabal@es.jvckenwood.com // carlos.martinez@es.jvckenwood.com

Realización IP donde quieras 
y cuando quieras.
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Realización IP donde quieras 
y cuando quieras.

COM DESENVOLUPAR  
LES BASES DE L’AUDIOVISUAL 
DEL FUTUR, AVUI
ELENA NEIRA
EXPERTA EN NOUS MODELS  
DE DISTRIBUCIÓ AUDIOVISUAL

L’audiovisual s’enfronta a un dels majors reptes de la seva història. Es-
tem immersos en una nova normalitat, transitòria, en la qual cada avanç 
sembla venir amb un retard sota el braç. Esperar a temps més propicis, 
confiar en la tornada de l’espectador als hàbits de consum prepandè-
mia (que tots els estudis recents posen en dubte) o al rescat del sec-
tor públic no sembla una solució viable, sinó un intent d’aferrar-se a un 
miratge de seguretat. La transformació de l’activitat, que s’ha fet més 
evident en els últims cinc anys, s’ha precipitat de manera inexorable. I 
cal no només prendre consciència d’això sinó participar activament en 
aquest canvi, col·laborar en el que volem que sigui l’audiovisual del futur.

El sector necessita establir les bases d’un negoci en el qual faltarà 
una de les peces clau, l’entreteniment col·lectiu, que comptarà amb 
limitacions importants en els pròxims mesos. Té a les seves mans una 
oportunitat en l’entreteniment digital, que ha experimentat rècords de 
consum històrics durant els mesos de confinament i també amb la 
desescalada. La principal lliçó que la crisi sanitària ha comportat és que 
la distribució digital ja no pot ser considerada com un element com-
plementari. L’interès en aquesta àrea d’activitat de les principals com-
panyies d’entreteniment no ha parat de créixer en els últims mesos. 
Algunes ja han dut a terme una profunda reorganització corporativa 
per donar resposta a la nova situació, amb una línia clara: normalitzar 
la circulació digital convertida, a mitjà termini, en la primera finestra.

Hem d’assumir que la fragmentació de l’audiència s’accentuarà, pro-
vocant també la fragmentació en la monetització. Amb tota proba-
bilitat es produirà la contracció en els marges per venda unitària, 
gràcies a la popularització de les fórmules del Free VOD i del Sus-
cription VOD. El professional de l’audiovisual necessita comprendre 
la importància d’apuntalar la seva capacitat prescriptora, de cons-
truir comunitats d’usuaris i de buscar fórmules de comercialització 
que permetin la presència en el major nombre de punts d’accés que 
estiguin a l’abast de l’usuari. I, sobretot, necessita desenvolupar fór-
mules que l’ajudin a entendre on es busquen les recomanacions, en 
quins contextos es consumeix i quines palanques porten a un usuari 
a decidir veure un contingut i no un altre. L’espectador segueix aquí. 
I segueix volent que li expliquem històries, però està en menor dis-
posició de venir a nosaltres. Hem de sortir al seu encontre.

OPINIÓ
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2020: LA CONSOLIDACIÓ  
DELS READER REVENUE
PEPE CEREZO
ESPECIALISTA EN ESTRATÈGIA  
I TRANSFORMACIÓ DIGITAL

Els mitjans han sofert les conseqüències d’una tempesta perfecta, 
provocada pels efectes de la crisi sanitària global. Donant lloc a allò 
que s’ha anomenat com la paradoxa de la COVID-19 a la premsa. 
Malgrat haver assolit dades històriques d’audiència i d’haver recu-
perat part de la confiança dels lectors, la publicitat digital s’ha des-
plomat.

Per una altra part, la caiguda de la circulació i de la publicitat de les 
versions impreses, el descens del CPM (cost per mil impressions) i 
els bloquejos de paraules en els mercats de publicitat programàtica 
han generat en les organitzacions menys diversificades un col·lapse 
dels seus ingressos.

La pràctica paralització de la inversió i la posterior caiguda del preu 
de la publicitat digital ja revelava l’inestable ecosistema publicitari 
digital en el qual es mantenien els mitjans digitals. Els efectes de la 
COVID-19 alerten de la necessitat d’apostar per un model d’ingressos 
més diversificat i, en especial, de la necessitat d’apostar per ingres-
sos directes dels lectors (reader revenue).

Sens dubte, tot això precipitarà en el que resta d’any, i segurament 
també durant 2021, la necessària transformació integral de les orga-
nitzacions: des dels processos en les redaccions al redisseny de la 
forma de treball de la resta de l’equip i àrees.

En el panorama nacional, la necessitat d’informació de qualitat du-
rant el confinament ha impulsat l’incipient mercat de les subscrip-
cions. Seguint l’exemple dels països més avançats, s’ha iniciat amb 
força l’era reader revenue first. Un mercat que gairebé fa un any 
era quasi inexistent i que en l’actualitat podria superar els 350.000 
subscriptors digitals de pagament. De mantenir aquesta tendència, 
les subscripcions es presenten com una de les peces fonamentals 
per aconseguir la tan desitjada sostenibilitat dels ingressos per als 
mitjans.

OPINIÓ
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PROGRAMACIÓ
18.00 - 19.00
PRESENTACIÓ DE LA XARXA DE RÀDIOS ESCOLARS
DELS PAÏSOS CATALANS
El panorama de les ràdios escolars a casa nostra és molt ric i divers. 
A Catalunya, existeixen gairebé un centenar d’emissores escolars, 
al País Valencià una quarantena i a les Illes Balears una vintena. So-
vint de la mà de mitjans locals, ràdios comunitàries, entitats i ajun-
taments, promouen l’aprenentatge significatiu i potencien les veus 
d’infants i joves. Manca, però, un espai de trobada on posar en comú 
experiències, eines, reptes i il·lusions.

Després d’haver engegat una campanya d’adhesions a principi de 
curs, a hores d’ara més de mig centenar de ràdios escolars, locals, i 
comunitàries ja formen part de la xarxa. A més també compta amb 
el suport de la Federació de Mitjans de Comunicació Locals de Ca-
talunya, la Xarxa de Ràdios Comunitàries de Barcelona, l’Associació 
de mestres Rosa Sensat, l’Institut d’Infància i Adolescència de Bar-
celona, el Diari de l’Educació i la Xarxa d’Economia Solidària (XES).

En la presentació, que serà coral, es farà públic el nom més votat, el 
logotip, la pàgina web i els pilars fundacionals de la xarxa. Podràs 
escoltar la multitud de veus, d’infants, joves i adultes, que confor-
men aquest entramat educomunicatiu que ara neix.

Amb la participació de Damià Caro (educomunicador i cofundador 
de COMSOC – Comunicació Social), Núria Cervera (mestra coor-
dinadora de CintoRàdio de l’Escola Mossèn Jacint Verdaguer de 
Barcelona), Clàudia González (periodista i educomunicadora de 
COMSOC – Comunicació Social), Anna Pérez (mestra coordinadora 
de CintoRàdio de l’Escola Mossèn Jacint Verdaguer de Barcelona) 
i Aleix Vidal (mestre coordinador de Ràdio Mogent de l’Escola Mo-
gent de la Roca del Vallès)



MERCAT AUDIOVISUAL DE CATALUNYA70

PONENTS

DAMIÀ
CARO
Educomunicador  
i cofundador  
de COMSOC –  
Comunicació  
Social

CLÀUDIA
GONZÁLEZ
Periodista  
i educomunicadora 
de COMSOC  
– Comunicació  
Social

De petit volia ser corresponsal i conèixer món. 
De més gran s’ha format en Dret (UB), Comu-
nicació Audiovisual (UOC), i Economia Coope-
rativa (UAB). 

Des dels disset anys que fa ràdio amb contin-
guts socials. Primer com a periodista i després 
com a educomunicador amb infants i joves. 
L’any 2008 cofunda l’entitat COMSOC-Comu-
nicació Social i des d’aleshores facilita espais 
de diàleg, coneixement i acció transformadora 
a través de diferents formats, sobretot radiofò-
nics. Ha coordinat el Concurs de podcast Con-
tes del Món, ha dirigit el documental Somon-
te, los puños en la tierra i ha coeditat els llibres 
Quan perdem la por i Àvia grill i la defensa de 
l’aigua.

Llicenciada en Periodisme per la UAB, va iniciar 
la seva trajectòria professional en els mitjans 
de comunicació locals RTVCardedeu i Ràdio 
Sant Celoni.

És part de l’escola itinerant COMSOC - Comu-
nicació Social i de l’equip impulsor de la xar-
xa d’emissores escolars REX. Ha coordinat les 
classes de ràdio de l’Institut Vilamajor, en què 
destaca el programa Sota la mascareta, produït 
en confinament.

És autora del treball de final de grau Iniciati-
ves d’educació en comunicació entre mitjans 
audiovisuals locals i centres educatius de Ca-
talunya, reconegut per la UAB i el Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya.
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PONENTS

NÚRIA
CERVERA

i ANNA
PÉREZ
Mestres  
coordinadores  
de CintoRàdio  
de l’Escola Mossèn 
Jacint Verdaguer  
de Barcelona

ALEIX
VIDAL
Mestre coordinador 
de Ràdio Mogent  
de l’Escola Mogent 
de la Roca  
del Vallès

Formen part de l’equip directiu de l’escola Mos-
sèn Jacint Verdaguer del Poble-sec de Barce-
lona, l’Anna com a directora del centre i la Núria 
com a cap d’estudis.

Han fet ràdio escolar des de fa vint anys, pri-
mer a Ràdio Drassanes, després a Ràdio Co-
llaso i Gil i actualment estan tirant endavant el 
projecte de CintoRàdio.

Creuen que la ràdio permet fer xarxa i dur a la 
pràctica la innovació educativa donant sentit a 
la comunicació. 

Són autores de diferents llibres on comunicació 
i xarxa són l’eix central: Ordinadors a les aules: 
La clau és la metodologia, Diseño y aplicación 
de la Flipped Clasroom i Projectes telemàtics a 
l’educació Primària.

Mestre de primària i especialista de música a 
l’Escola Mogent de la Roca del Vallès, on ac-
tualment coordina el projecte de ràdio del cen-
tre.

També és tècnic de so i ha col·laborat en el 
món de la ràdio local. És membre de Softcata-
là, organització on edita i presenta el podcast 
Quinze glaçons d’hidrogen sobre llengua i tec-
nologia.

Ha format docents d’altres centres en la rà-
dio educativa i ha col·laborat en la creació de 
Linkat Ràdio, el paquet de programari que per-
met iniciar una escola en l’streaming de ràdio 
amb programari lliure i sense necessitat de ser-
veis de tercers ni inversió econòmica.
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LA RÀDIO ESCOLAR, UNA POTENT EXPERIÈN-
CIA EDUCOMUNICATIVA

CLÀUDIA GONZÁLEZ DEUMAL i DAMIÀ CARO PÉREZ
EDUCOMUNICADORS DE COMSOC – COMUNICACIÓ SOCIAL

Hi ha dits invisibles que estiren amunt les seves galtes, com si la llei 
de la gravetat fos nul·la. Fan dir-se nervis, complicitat o simplement 
novetat. L’experiència de l’alumnat davant d’un micròfon acostuma 
a recollir sentiments insòlits i diversos. Des del “no reconec la meva 
veu” fins a l’“ostres, si sóc jo!”. La identificació personal dels i les 
estudiants i el procés d’aprenentatge en què pot emmarcar-se un 
projecte de ràdio escolar és un dels motius pels quals en l’actualitat, 
i des de fa més de trenta anys, milers d’infants i joves d’arreu del 
món continuen valorant positivament l’experiència.

“Una de les coses que més m’agrada és passar per davant del vidre 
de la classe i veure gent gravant”, comenta una alumna de l’Escola 
Jaume I de Barcelona. Amb un to eixerit, la Júlia s’imagina dins 
l’estudi. Silenci. Auriculars. S’encén el micròfon i, “de cop, t’escoltes 
com si estiguessis en un programa professional” al costat dels teus 
companys i companyes de classe. Cadascú amb el seu guió i treba-
llant en equip. Unes vivències que s’amplifiquen quan l’acte no és 
anecdòtic. Cada setmana emeten un programa a l’emissora local de 
Sants 3 Ràdio.

D’ençà que l’escola Font Freda de Montcada i Reixac, i els instituts 
Ausiàs Marc i Barri Besòs de Barcelona van realitzar les primeres ex-
periències de ràdio escolar a Catalunya a inicis dels anys 1980, avui 
dia existeixen gairebé un centenar d’emissores escolars al Principat. 
Al País Valencià, una quarantena i a les Illes Balears, una vintena. 
Algunes d’elles, fins i tot, han tingut una especial rellevància durant 
el confinament, com ha estat el cas de l’experiència de Ràdio Salt, 
en què hi han participat sis centres educatius, i del programa Sota 
la mascareta, creat per joves de l’Institut Vilamajor i emès a Ràdio 
Vilamajor.

OPINIÓ
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Un panorama ric i divers, amb més de 150 ràdios escolars que, des 
de l’octubre del 2020, estan teixint una xarxa de ràdios escolars de 
manera horitzontal i cogovernada. La iniciativa impulsada per COM-
SOC – Comunicació Social, que es presentarà al MAC d’enguany, re-
presenta un punt de trobada on posar en comú experiències, eines, 
reptes i il·lusions, juntament amb la col·laboració de mitjans de co-
municació locals i ràdios comunitàries. Actors que s’han reunit en 
aquest projecte amb l’objectiu de promoure l’aprenentatge significa-
tiu i potenciar les veus d’infants i joves a través del mitjà radiofònic.
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ELS 4 FANTÀSTICS:  
EIXOS PER UNA MILLOR FORMACIÓ  
AUDIOVISUAL

CARLES LLORENS
VICEDEGÀ DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES  
DE LA COMUNICACIÓ DE LA UAB

En època de pandèmia no podem demanar als nostres professionals 
de l’audiovisual que siguin superherois, però sí que comptin amb les 
habilitats i coneixements per adaptar-se a entorns difícils i compli-
cats.

Des de la Universitat Autònoma de Barcelona estem convençuts 
que, en conseqüència, cal articular la formació audiovisual en quatre 
grans eixos. El primer eix “fantàstic” és la formació per projectes. Su-
perar els compartiments estancs d’assignatures i semestres és cab-
dal per elaborar productes com els que es presenten a la Setmana 
del Talent del Clúster de l’audiovisual.

A més, aquesta metodologia permet treballar el segon eix: les 
competències de treball en equip, lideratge, responsabilitat i 
col·laboració, que són fonamentals en la professió. En aquest apar-
tat, cal una millor formació en coneixements pràctics de dret audio-
visual, fiscal i laboral.

Un tercer eix “fantàstic” formatiu és el de la tecnologia. Els nostres 
professionals han de saber el màxim de tecnologia possible sense 
arribar a ser enginyers. Primer perquè són eines que els permetran 
desenvolupar al màxim la seva creativitat si coneixen les seves po-
tencialitats i, segon, perquè han de poder parlar de tu a tu amb els 
tècnics audiovisuals i informàtics en el seu llenguatge i categories. 

No és estrany, doncs, que des de la UAB hem creat el nou grau de 
Comunicació Interactiva, que té un 75% de comunicació audiovisual 
i un 25% d’enginyeria Informàtica.

Per últim, l’eix més important: insistir que saber explicar històries re-
quereix una gran formació en narratives. Cal conèixer Monty Python 
per fer un Polònia, cal conèixer molt bé la història de la filosofia per 
fer un Merlí, cal dominar la història d’Espanya per fer el Ministerio del 
Tiempo, cal haver escoltat molta ràdio per fer un bon podcast. En 
definitiva, el nou entorn ens obliga a accelerar tendències formati-
ves que no són noves, però en les que cal aprofundir.

OPINIÓ



MERCAT AUDIOVISUAL DE CATALUNYA76

COVID-19, ACCELERADOR  
DE LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL

CARLES MANTECA
MEDIA BUSINESS DEVELOPER  
DE KONODRAC

Un dels efectes de la crisi sanitària en la qual estem immersos és 
l’acceleració de tot un seguit de canvis que ja estaven succeint però 
que ara estan esdevenint molt més ràpid a conseqüència de les me-
sures preses per tal de resoldre l’esmentada crisi.

Es parla que en aquests darrers mesos de confinament hem avançat 
prop de deu anys, però independentment de quina sigui la xifra 
d’anys avançats, és una evidència que les nostres vides, els nostres 
hàbits i costums han variat per sempre.

La nostra manera de viure i de consumir és molt més digital: teletre-
ball, videoconferències, ensenyament i formació a distància, e-com-
merce, mètodes de pagament… i també les formes d’entretenir-se i 
informar-se, i de consum de mitjans de comunicació. I tots aquests 
canvis han vingut per quedar-se.

Davant d’aquesta acceleració cal que des dels mitjans també es 
prenguin les mesures per a reinventar-se i assolir noves fites per 
poder adaptar els seus models de relació amb tots els clients, usua-
ris i tercers. La tecnologia actua simplement com a facilitador de 
tot aquest canvi. La tecnologia HbbTV (les smartTV connectades), 
el big data i la intel·ligència artificial posen a l’abast de les televi-
sions un nou camp d’actuació, inèdit fins fa poc temps, per a poder 
establir relacions amb els seus usuaris/espectadors que permetin 
tenir un coneixement complet del seu comportament (saber quin 
tipus de continguts consumeix, en quins moments del dia, quant de 
temps ens dedica del seu consum…), col·locant-los en el centre del 
negoci.

OPINIÓ
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El repte inajornable és comprendre el nou ecosistema mediàtic, ac-
celerat encara més per l’actual crisi sanitària, en què conèixer el mi-
llor possible l’usuari/espectador és el punt de partida imprescindible 
per a cimentar el negoci d’un mitjà de comunicació en l’era digital. 
Cal estar en contacte amb els espectadors, analitzar el seu compor-
tament, preguntar-los per tal de conèixer els seus gustos, preferèn-
cies i interessos, saber com desitgen estar informats, descobrir què 
és el que esperen del mitjà. Cal posar el focus en els espectadors, 
arribar allà on siguin, aplicant estratègies concretes per a connectar 
amb ells al televisor, a l’entorn mòbil, a les xarxes socials o a qualse-
vol altra plataforma de distribució, obtenint la informació de tots els 
seus punts de contacte i poder dibuixar el Costumers Journey Map.

L’objectiu d’estrènyer i ampliar la relació amb els espectadors és 
fidelitzar-los i aconseguir que passin el major temps possible con-
sumint el nostre producte, i augmentar el seu grau de compromís 
(engagement) amb el nostre contingut.

La captura i gestió intel·ligent de la informació de primera mà es 
converteix en un avantatge competitiu diferenciador de les com-
panyies per generar valor al client i impulsar el seu creixement.

És una qüestió estratègica per a ser competitius en un món digital.
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Administraciones públicas, cuerpos de seguridad, medios de
comunicación, productoras y empresas audiovisuales 
confían en el potencial y la eficiencia de AVIWEST. 

MULTIMEDIA TECHNOLOGIES
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CONNECTED CAM DE JVC
Què és la família de producte Connected CAM i quines solucions 
aporta? L’últim en connectivitat per a una producció IP sòlida, de 
qualitat i assequible.

Amb la participació de Federico Isábal (director comercial de JVC) 
i Carlos Martínez (enginyer de JVC)

SESSIONS
PREENREGISTRADES

NOVETATS BROADCAST AEQ
CONSOLA DIGITAL D’ÀUDIO ATRIUM I SYSTEL 
IP SISTEMA DE TALK-SHOW  
I MULTICONFERÈNCIA
Resum del seminari webinar de la presentació de novetats Broad-
cast d’AEQ on es presenta:

Atrium. Nova consola digital d’àudio per a emissió i producció en 
ràdio i televisió.

Atrium és el nou mesclador d’àudio digital dissenyat especialment 
per a producció i emissió d’àudio en ràdio i televisió en els entorns 
de treball amb majors requisits operatius. Opera fins a 1.000 canals 
d’àudio local o IP controlables a través d’una o diverses superfícies, 
cadascuna amb fins a 96 faders motoritzats i paginables.

Systel IP Basic.

Sistema de telefonia d’emissions amb multiconferencia, que redueix 
dràsticament el cost de les comunicacions, millora significativament 
la qualitat, i augmenta la flexibilitat i la integració amb el sistema 
telefònic propi de cada estació.

Amb la participació de Nacho Olivella (cap de vendes d’AEQ a Ca-
talunya) i Luis Miguel Sànchez-Migallón (cap de vendes d’AEQ a 
Llatinoamèrica)
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LANG IBERIA. SOLUCIONS PER A RECUPERAR  
L’ACTIVITAT EN L’ESPAI PÚBLIC
Lang Iberia diversifica el seu catàleg de productes, amb la inten-
ció de recuperar l’activitat en l’espai públic, en la major brevetat de 
temps possible i amb les màximes garanties.

A càrrec de Tom Voncina (CEO de Lang Iberia)

CONNECT. MONITORATGE END-TO-END  
EN MITJANS DE COMUNICACIÓ I BROADCAST
Imagineu una plataforma de monitorització potent, però increïble-
ment fàcil d’utilitzar, que us proporciona informació rellevant i el 
control que necessiteu per millorar el flux de treball operatiu.

En aquest vídeo coneixereu KYBIO Media, un programari de mo-
nitorització i control end-to-end per mitjans de comunicació i bro-
adcast, incloent-hi telco, satèl·lit, televisió, ràdio i cable. Permet als 
usuaris supervisar tot el seu ecosistema a través d’una única vista 
unificada, centralitzar les dades i racionalitzar la gestió d’equips i 
tecnologia habilitats per a IP.

En aquest contingut coneixereu les darreres millores del programari, 
la seva arquitectura de supervisió, així com un cop d’ull al full de ruta 
del producte.

Amb la participació de Paul Gatille (CTO de Connect), Christophe 
Poulain (copresident de Connect) i Patrick Woolcocks (director co-
mercial de Connect)

SESSIONS
PREENREGISTRADES
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DALET CONNECT. CONTINUEU PRODUINT  
CONTINGUTS DE NOTÍCIES, PASSI EL QUÈ PASSI
Són moments difícils. La mobilitat i la col·laboració són essencials 
per produir notícies de qualitat ràpidament; a casa, sobre el terreny 
i a qualsevol lloc.

L’Unified News Operations de Dalet és una solució de producció 
i distribució de notícies, totalment integrada per a televisió, ràdio, 
web i xarxes socials. Us permet explicar històries vitals al vostre pú-
blic, en qualsevol moment i en qualsevol lloc.

Amb la participació de Raoul Cospen (Market Director de Dalet), 
Karen Piscart (Senior Marketing Manager, EMEA & APAC de Dalet) i 
Vinh Truong (cap de prevendes pel continent americà)

WORLDCAST SYSTEMS
Amb la participació de Tatiana Lisman (Area Sales Manager), Gre-
gory Mercier (Director Product Marketing & pre/post Sales Support) 
i Alejandro Noemi (enginyer de la Ràdio El Conquistador de Xile)

EL VOD DE LES ARTS ESCÈNIQUES
Presentació d’aquesta plataforma de VOD en streaming, especialit-
zada en les arts escèniques. Oferim obres de teatre, òperes, música 
i dansa per gaudir-les on sigui i quan sigui. 

A càrrec de David Ciurana (soci i director de Playtheatres) i Dani 
Sánchez (soci i CTO de Playtheatres i soci de Nubersia)

EL PODER DEL PODCAST
Una sessió sobre com dur a terme un podcast, des de la primera 
llavor fins a la posada en funcionament.

Amb la participació de Bernat de Ciurana (responsable d’Els petits 
detalls podcasts) i Marta Tortosa (locutora)
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REPENSEM EL NOSTRE FUTUR

MONTSERRAT BOU
DIRECTORA GENERAL DE PRODUCTORS 
AUDIOVISUALS FEDERATS (PROA)

El sector audiovisual, encara sense haver superat la crisi del 2008, 
s’ha vist abocat a una de nova amb la COVID-19 i per tant, la situa-
ció en un futur immediat és insostenible si no hi ha accions directes 
que ajudin a mantenir un creixement sostenible de tot l’ecosistema 
audiovisual.

Però també és cert que la pandèmia ens ha fet veure que la cultu-
ra, en el seu conjunt, és imprescindible pel benestar social i d’altra 
banda ha accelerat els necessaris plantejaments d’actualització del 
sector audiovisual, posant en evidència que cal anar més enllà de 
les emergències del dia a dia per poder afrontar el futur amb èxit.

Són molts els temes que ens hem de plantejar: tipus d’ajuts públics, 
eines per la inversió privada, model de TV pública, les diferents fi-
nestres d’exhibició, el paper de la distribució en línia, la cooperació 
amb altres sectors industrials, l’alfabetització audiovisual… en resum, 
hem de revisar el nostre model de negoci per adaptar-lo a les neces-
sitats actuals i que esdevingui un sector fort on es pugui desenvolu-
par tot el talent creatiu, amb un posicionament ambiciós dins i fora 
del país, en coherència amb els objectius marcats.

Recentment la cultura ha estat reconeguda com a bé essencial i fa 
temps que es diu que l’audiovisual és un sector estratègic, però cal 
que aquestes consideracions es tradueixin en fets, si ens quedem 
només en les paraules, seguirem en una situació d’infravaloració 
amb un pressupost que no ens permet dissenyar un model amb 
futur.

Ara més que mai, entre tots hauríem d’aprofitar la situació adversa 
generada per la crisi per afrontar i consolidar unes bases adequades 
a la realitat perquè Catalunya torni a ser un important centre de 
producció audiovisual, sense que el nostre talent o empreses hagin 
de marxar per seguir treballant en el sector.

Renovació, consolidació, voluntat de creixement, cooperació inter-
sectorial. Nosaltres hi seguirem treballant perquè sigui un fet.

OPINIÓ
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UN HORITZÓ D’INCERTESA I DIVERSES 
PERSPECTIVES PER REPENSAR-NOS  
I RECONNECTAR-NOS

NORBERT LLARÀS
PRODUCTOR AUDIOVISUAL I MEMBRE  
DE LA JUNTA DE PRODUCTORS  
AUDIOVISUALS DE CATALUNYA (PAC)

Al llarg de la història la societat ha sabut aprendre de les grans crisis 
que l’han sacsejat. La pandèmia deixarà de ben segur una petjada 
important en la nostra societat, però no aturarà el procés de creixe-
ment del sector audiovisual. Hem de seguir creant futur per a po-
der ser. No hem d’abandonar els nostres plans, projectes i il·lusions, 
senzillament els haurem d’adaptar a noves maneres de produir més 
sostenibles.

Totes les crisis acaben i aquesta també ho farà. Haurem perdut co-
ses però en guanyarem d’altres. El col·lapse en l’audiovisual, com 
en tants altres sectors, requerirà temps i ajudes, però potser també 
accelerarà canvis tecnològics i l’oportunitat de crear un nou con-
tracte social entre generacions, i reforçar mecanismes de coopera-
ció globals. 

Cal apostar per la gent, per cuidar-nos entre tots, per cooperar i 
donar suport a l’economia de proximitat. La cultura ha demostrat 
tenir un valor terapèutic generant empatia entre la gent i afavorint 
un creixement emocional que ens permet seguir dempeus. És un 
sector imprescindible que ens mostra com estem i cap a on hem 
d’anar, que determina la personalitat de la nostra societat. Si deixem 
de tenir una cultura pròpia, deixem de ser.

Els qui treballem en continguts culturals, en aquest cas audiovisuals, 
no ens podem permetre generar indiferència. Ara més que mai, ne-
cessitem nous mapes simbòlics que ens permetin reconfigurar la 
nostra relació amb el món, la seva diversitat i la nostra pròpia iden-
titat. És el moment de viure amb passió el nostre ofici i pensar en 
la nostra capacitat de transformació social, pel que fa a qualitat de 
vida, de cohesió i d’inclusió. 

Repensem les nostres prioritats i inversions pensant en l’impacte 
social dels nostres projectes, pensant en la construcció i formació 
de sentit de la ciutadania. Tenim a les nostres mans la possibilitat de 
millorar la qualitat de vida de la gent, de fer del nostre país un lloc 
molt més ric, lliure, culte, desvetllat i feliç.

OPINIÓ
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EL CPAC AL COSTAT  
DELS PROFESSIONALS

FRANCESC LLOBET
DEGÀ DEL COL·LEGI PROFESSIONAL  
DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA (CPAC)

Benvolguts professionals de l’audiovisual, fa anys que estem 
instal·lats en la precarietat sobrevivint de crisi en crisi i fent grans 
esforços amb molta imaginació molta passió per la feina i molt de 
talent per tirar endavant bons i grans projectes i només ens faltava 
aquesta pandèmia inesperada que encara ens ho fa tot més difícil. 
Però el nostre és un sector avesat a les dificultats i estem segurs que 
se’n sortirà. N’és una prova aquest mercat que, lluny de donar-se per 
vençut, pot celebrar aquesta vint-i-unena edició.

Des del CPAC hem emprès tot el que ha estat a les nostres mans per 
ajudar els professionals, especialment els autònoms que estan re-
bent de valent, per descomptat que estem a la vostra disposició per 
qualsevol suggeriment i també estem treballant amb l’administració 
per fer palès que som una indústria fonamental tant des del punt 
de vista social i econòmic com en l’àmbit internacional, estem con-
vençuts que un país que no es prengui seriosament el sector audio-
visual en el segle XXI no sobreviurà com a tal.

Pel CPAC és un honor poder estar amb vosaltres en aquesta edició 
del MAC, enmig d’aquestes circumstàncies tan adverses, posant el 
nostre granet de sorra al vostre costat per donar suport als nostres 
professionals i a la indústria de l’audiovisual tan necessària espe-
cialment en aquests moments que la socialització, la informació i 
l’entreteniment han de ser virtuals.

Continuem treballant perquè la societat s’adoni de la necessitat de 
disposar d’una comunicació i entreteniment audiovisual de qua-
litat especialment en els moments difícils i perquè puguem sortir 
d’aquesta greu crisi més reforçats i amb molts més anys de MAC.

OPINIÓ
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LANG IBERIA
936 886 042

info@lang-iberia.com

lang-iberia.com

És una empresa germano-espanyola, proveïdor d’equipament de ví-
deo i tecnologia relacionada.

L’empresa dóna servei als seus clients amb suport tècnic, lloguer i 
venda de productes d’alta gamma i, a més, proveeix personal format 
i experimentat tant per a la instal·lació com per a l’operativa.

Lang Iberia actúa exclusivament com a empresa B2B i es compromet 
a proveir als seus clients amb absoluta neutralitat.

PATROCINADOR  
TÈCNIC OFICIAL  
DEL MAC 2020



LLOGUER
Oferim únicament productes seleccionats de reconeguts fabricants 
internacionals, a través de proves exhaustives. El nostre estoc inclou 
projectors, mescladors, controladors, servidors, càmeres i pantalles, 
amb tecnologia LED.

VENDA
És possible comprar equipament, no només com a producte nou, 
sinó també com Lang Serviced o equip usat. Fins i tot després de la 
compra el nostre servei no finalitza. El mantenim regularment infor-
mat sobre actualitzacions i noves versions.

PERSONAL
Gràcies a molts anys d’experiència, profund coneixement especialit-
zat i la competència bilingüe, el nostre grup d’especialistes locals ha 
crescut per satisfer les demandes d’esdeveniments internacionals de 
totes les dimensions. Atorguem especial importància a la comprensió 
de les necessitats de personal dels nostres clients i al desplegament 
dels tècnics d’acord amb les seves competències.
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NOMÉS UNA ESTRATÈGIA CONJUNTA  
I LA SEVA EXECUCIÓ PROACTIVA  
I DECIDIDA TORNARAN A DONAR VIDA 
A LA NOSTRA INDÚSTRIA

TOM VONCINA
CEO DE LANG IBERIA

A Alemanya, iniciatives com “alerta roja” parteixen amb dos objectius 
clars: visibilitzar l’estat de la indústria de l’esdeveniment, i de l’altra, 
reclamar mesures d’actuació per a un sector profundament malmès.

Després de sis mesos de projectes cancel·lats i, davant la falta d’un 
horitzó esperançador a causa d’unes mesures que bloquegen la 
nostra activitat, necessitem com a indústria, visibilitzar més que mai 
i reclamar l’aplicació de polítiques urgents, que puguin, no ja revertir 
la situació, sinó almenys permetre la continuïtat del sector empresa-
rial d’esdeveniments i de la cultura.

Una subvenció dels costos fixos de les empreses, per garantir la su-
pervivència econòmica de l’empresa i la continuïtat dels llocs de tre-
ball, podria ser un tipus d’actuació clau. Un model que d’altra banda 
ja s’ha aplicat amb èxit a Àustria.

És evident, que mai donaríem preferència a l’ajuda si tinguéssim 
l’oportunitat de tornar a treballar. No volem diners de l’Estat, volem tre-
ballar i fer la nostra contribució a la cultura, i poder tornar a viure d’ella.

Després de sis mesos, s’assumeix que ja es pot avaluar millor el risc, 
per a un millor control d’accessos, desinfecció i gestió de la higiene 
en espais. Per què no es diferencien les mesures per a esdeveni-
ments amb més precisió?

Necessitem unes normes d’actuació clares i realistes per exercir ac-
tuacions en els espais d’esdeveniments i congressos. Necessitem 
que es defineixi un sistema d’actuació no basat en improvisacions, 
sinó coherent i estable a llarg termini, que permeti planificar millor 
als nostres clients.

De la mateixa manera que l’aplicació de mesures en el treball no im-
pedeix la seva execució. L’aplicació de mesures sanitàries coherents 
i intel·ligents no haurien d’impedir la celebració d’esdeveniments.

Pensar en una nova estratègia és responsabilitat de tots. Però sense 
estratègia en les mesures, ni suport econòmic per part de l’estat, 
avui dia dubto que ho puguem aconseguir.

OPINIÓ
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AEQ
659 994 655
nolivella@aeq.es
www.aeq.es

Des de fa gairebé quaranta anys desenvolupa, fabrica i comercialit-
za equips, sistemes d’automatització i sistemes de producció per a 
ràdio, televisió i multimèdia. 

La seva gamma de productes comprèn àudio per a broadcast, siste-
mes de comunicació i intercomunicació, emmagatzematge d’àudio 
i automatització, i monitors de vídeo per a televisió. D’altra banda, 
AEQ proporciona l’àudio a escala mundial de les retransmissions 
dels esdeveniments esportius internacionals més rellevants, com els 
jocs d’hivern de Pyongyang 2018, i els d’estiu de Rio 2016. 

AEQ té la seva seu central a Madrid, amb oficines a Barcelona, Mia-
mi, Ciutat de Mèxic, Lisboa i Nova Delhi.

AMOR Y LUJO
676 426 952
diga@amorylujo.com
www.amorylujo.com

Neix a finals de 2016, amb la trobada entre la directora/productora 
veneçolana Andrea H. Catalá i la guionista/productora espanyola Al-
mudena Monzu. Es van conèixer en un festival de cinema a l’Havana 
el 2008 i des de llavors han compartit la seva passió pel cinema. Van 
triar Barcelona per obrir la seva pròpia productora.

Brindem serveis de producció i ens agrada. Produccions per a Triva-
go, Erika Lust i Arrels, entre altres. Ser professionalment impecables 
és tan important com tenir cura del costat humà dels processos 
audiovisuals. També produïm contingut original i donem suport a 
projectes externs amb assessorament de desenvolupament.

DIRECTORI
EMPRESES
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AUDIOTECNOLOGÍAS
931 683 388 - 647 706 420
salvador@audiotecnologias.com
www.audiotecnologias.com

Empresa dinàmica, amb una dilatada experiència, que comercialitza 
equipaments i sistemes per a ràdio, televisió i altres mitjans des de 
fa més de dotze anys. 

Aporta solucions als problemes relacionats amb l’àudio, i el món de 
la comunicació, a preus molt competitius. La més avançada tecno-
logia en comunicacions sense fils.

BEYUP
652 260 616
pberraondo@beyup.es
beyup.es

Una empresa dedicada a la comercialització de productes dirigits a 
mitjans, agències, anunciants finals i consultores. 

Amb l’expertesa de l’equip al món dels mass media, amb la diferen-
cial tecnologia de geolocalització de GEOQ i els seus algorismes, 
plataformes i desenvolupaments propis, s’enfocaran en optimitzar 
inversions publicitàries, millorar KPI, observar conceptes de D2S i 
Incrementals de venda, i recolzar els equips de desenvolupament de 
negoci des de les dades.

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

Agent exclusiva d’assegurances de Catalana Occident, especia-
litzada en assegurances pel sector audiovisual, PIME, responsabi-
litat civil d’empreses audiovisuals, esdeveniments, rodatges, ma-
quinària i equipament electrònic i de filmació, accidents de rodatge, 
cancel·lació d’esdeveniments, weather day, etc.

Protecció d’autònoms i empresaris, automòbils, llar, estalvi, salut, 
vida, riscos industrials, etc.
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CAT HELICOPTERS
ernest@cathelicopters.com
932 240 710
www.cathelicopters.com

Empresa d’helicòpters que ofereix, treballs aeris, filmacions aèries, 
vols panoràmics per la ciutat de Barcelona i vols a la carta.

CONNECT
+33 533 890 500
n.deau@worldcastconnect.com
www.worldcastconnect.com/es

Una empresa de tecnologia de programari que desenvolupa i co-
mercialitza Enterprise Network Monitoring (NMS) i Operation Sup-
port Software (OSS) que serveix a mitjans, transmissions i indústries 
connectades.

Amb la seva innovadora solució, Kybio, Connect dota als seus clients 
d’un NMS/OSS més senzill i eficient per millorar la qualitat del servei 
i el cost total de propietat dels seus equips i instal·lacions habilitats 
per a IP.

Amb seu a Mérignac (Bordeus, França) i amb oficines comercials 
als Estats Units i a Kuala Lumpur, Connect conforma un sòlid equip 
d’experts, juntament amb una important xarxa de distribuïdors per 
oferir assistència local als seus clients de tot el món.

CRISTALIZA SERVICIOS
661 072 265
rafael.perez@geoq.es

Empresa de desenvolupament d’entorn web, aplicacions mòbils i 
desenvolupadors ad hoc. Departament especialitzat en consultoria 
digital en el sector dels mitjans. Us ajudem, primerament, a conèixer 
el seu estat actual i ajudar en la seva transformació digital.

DIRECTORI
EMPRESES
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DALET
910 375 444
contact@dalet.com
www.dalet.com

Les solucions i serveis de Dalet permeten a les organitzacions de 
mitjans crear, administrar i distribuir contingut de manera més rà-
pida i eficaç, maximitzant al màxim el valor dels actius. Basat en 
una fundació àgil, Dalet ofereix sofisticades eines col·laboratives 
que permeten fluxos de treball d’origen a finalització per a notícies, 
esports, preparació de programes, postproducció, arxius i gestió de 
contingut empresarial, ràdio, educació, governs i institucions.

Les plataformes Dalet són escalables i modulars. Ofereixen aplica-
cions dirigides amb capacitats clau per abordar funcions crítiques 
d’operacions de mitjans petits a grans, com planificació, organitza-
ció de fluxos de treball, ingesta, catalogació, edició, xat i notifica-
cions, transcodificació, automatització de reproducció, distribució 
multiplataforma i anàlisi. 

DVILLARREAL.COM
627 041 176
hola@dvillarreal.com
dvillarreal.com

Agència de continguts creatius ubicada al centre de Catalunya.

Creada per dos joves artistes i molts col·laboradors, estem especia-
litzats en continguts audiovisuals originals per a xarxes socials.
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ELS PETITS
DETALLS PODCASTS
637 057 570
elspetitsdetallsproduccions@gmail.com
www.elspetitsdetallspodcasts.cat

Una plataforma de podcasts i productora radiofònica, audiovisual i 
multimèdia, que treballem apassionadament perquè les narracions a 
través de l’àudio i les estratègies de les marques interaccionin. 

Realitzem diferents continguts radiofònics. D’una banda, i sempre 
amb la finalitat que el nostre públic trobi un espai de desconnexió 
alhora que decideixi escoltar-nos, ens agrada explicar històries que 
parlin sobre els petits detalls del nostre dia a dia. Som moments i 
experiències. I, de l’altra, t’ensenyem tots els passos que necessites 
saber per crear el teu podcast low cost.

Finalment, enllacem els nostres continguts amb les marques interes-
sades amb la nostra oferta.

ENCUENTRA
LOCATION AGENCY
935 557 786
encuentra@locationagency.es
www.locationagency.es

La primera agència de localitzacions a Espanya. Més de vint anys 
oferint als nostres clients espais ideals per a les seves fotos, rodat-
ges i esdeveniments amb les millors tarifes. 

El nostre arxiu compta amb més de 6.000 localitzacions i gestio-
nem un equip de scouters i location managers per a qualsevol mena 
de producció, a més d’un departament especial per a la gestió més 
eficient de tots els permisos.

DIRECTORI
EMPRESES
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ENVEUALTA
617 685 771
enveualta.cat@gmail.com
www.enveualta.cat

Empresa dedicada a l’enregistrament de textos literaris. Volem fer 
arribar la literatura a col·lectius tan diversos com persones amb dis-
capacitat visual, amb dificultats d’aprenentatge, persones vingudes 
d’arreu que estudien la nostra llengua… També al públic en general, 
com a diversió, entreteniment i font cultural.

També oferim els nostres serveis a empreses de publicitat, produc-
tores, editorials, biblioteques… Actualment, ens podeu sentir, cada 
mes, als contes d’El Tatano (cavallfort.cat/audiocontes), la revista 
de Cavall Fort, adreçada als més petits de la casa.

GEOQ
661 07 22 65
rafael.perez@geoq.es
www.geoq.es

Una empresa tecnològica amb especialització en servei de perfilat, 
campanyes i ús de dades.

GeoQ ha desenvolupat un SDK que permet conèixer els hàbits i cos-
tums. De manera que permet als clients que tenen integrat el nostre 
SDK en les seves aplicacions poder segmentar i realitzar campanyes 
i notificacions molt més específiques en funció del públic objectiu, 
aconseguint un major nivell d’èxit a les campanyes.
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HINDENBURG SYSTEMS
+45 4342 3231
chris@hindenburg.com
hindenburg.com

Una empresa danesa de programari especialitzada en solucions in-
tuïtives per a la producció professional de podcasts, ràdios i audio-
llibres.

Oferim funcions tecnològiques innovadores que permeten als na-
rradors centrar-se a explicar una gran història, mentre que el nostre 
programari garanteix resultats de qualitat de difusió.

Els nostres productes es desenvolupen en estreta col·laboració amb 
usuaris professionals per garantir que les nostres eines proporcio-
nin solucions reals als reptes de la producció d’audiollibres, ràdio i 
podcasts.

HYPERWORLD
+33 950 804 295
contact@hyperworld.fr
https://www.hyperworld.fr/

Un institut de sondeig creat el 2006, especialitzat en estudis edito-
rials per a la ràdio.

Líder a França de la investigació musical des de 2010 gràcies a uns 
preus molt competitius i un enfocament innovador: 100% en línia 
des de la col·lecta fins a la restitució.

HyperWorld també té una experiència provada a Espanya i en altres 
països europeus.

DIRECTORI
EMPRESES
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JVC PROFESSIONAL
609 457 960
federico.isabal@es.jvckenwood.com
es.jvc.com

Oficina a Espanya de la multinacional japonesa JVCKENWOOD, fa-
bricant especialista en material audiovisual, equips de comunica-
cions i material mèdic. 

Cada marca té divisions amb producte diferent. A JVC hi ha una 
divisió per al mercat de consum, una altra per al mercat professional 
i una altra per al mercat mèdic. A JVC Professional fabriquem dife-
rents tipus de càmeres per a reporters, televisions, productores, vi-
deofotògrafs, centres de formació, etc. També fabriquem monitors, 
pantalles i projectors professionals.

JVC Professional va ser el primer fabricant a introduir el codificador 
de streaming a la mateixa càmera.

LATITUD BCN
649 892 164
vpablo@onioncomunicacion.com
juanantonio.domingo@gmail.com
latitudbcn.com

Productora audiovisual ubicada al barri del Poble Nou (Barcelona) 
dedicada a l’estratègia, creativitat, producció i postproducció i màr-
queting de continguts. Especialitzats en fluxos de producció op-
timitzats, oferint solucions a mida segons les necessitats de cada 
projecte i client. 

Espai propi de gravació amb chroma i fons ciclorama. Disposem 
d’equips propis i una àmplia xarxa de col·laboradors. 

Producció de cursos online per a plataformes formatives (microlear-
ning). Organització d’esdeveniments digitals (Kick-Off meetings, 
presentacions de producte, case study). Microcontinguts per social 
media, vídeos corporatius i vídeos de producte per e-commerce.
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LAVINIA SERVICES
932 723 410
info@laviniaservices.com
www.lavinia.tc

Empresa audiovisual que ofereix solucions tecnològiques integrals 
adaptades a les necessitats de cada client, aportant tots els recur-
sos necessaris així com una visió innovadora del mercat audiovisual.

MARTIN COVERS MICS
931 246 444
info@martincovermics.com
martincovermics.com

Fabricants de protectors d’un sol ús per a micròfons.

MULTICAM SYSTEMS
0033 972 586 728
jennifer@multicam-systems.com
hmulticam-systems.com

Dissenya solucions innovadores de producció de vídeo en viu. Les 
innovadores solucions tot-en-un ofereixen una interfície dedicada a 
respondre a cada tipus de necessitat.

Per ràdio, visual-ràdio totalment automatitzada gràcies a l’IA i la 
consola d’àudio i programa de ràdio interconnectats. Tenim solu-
cions per a Web TV i TV, a més d’automatitzades, gràcies a les nos-
tres solucions interactives i una nova gamma de sistemes robòtics.

La transmissió en viu de múltiples fluxos, l’enregistrament i el pod-
casting a qualsevol plataforma de vídeo són característiques estàn-
dard.

Les solucions de multiCAM permeten que un operador sense perfil 
tècnic faci tota la producció en directe.

DIRECTORI
EMPRESES
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NRDMULTIMEDIA
34 932 238 000 
nrd@nrd.es
nrd.es

Establerta el 1993, és una companyia líder en la implementació de 
solucions per a l’automatització i digitalització de la producció au-
diovisual. 

Un equip multidisciplinari de professionals amb llarga experiència 
en tecnologia broadcast i IT que ofereix solucions tecnològiques a 
televisions, productores, centres d’ensenyament, institucions i orga-
nismes públics, creadors i distribuïdors de continguts i empreses a 
escala nacional i internacional. 

Ens preocupem pels nostres clients, oferint-los diferents nivells de 
manteniment i suport postvenda per aconseguir una completa sa-
tisfacció per part dels usuaris.

PATROCINAM
675 848 925
antonio@patrocinam.com
patrocinam.com

Una plataforma que actua com a punt de trobada entre projectes 
culturals i audiovisuals que cerquen patrocinadors per finançar-se, 
amb marques interessades a promocionar-se a través d’ells.

Crowd & Play és una plataforma per al desenvolupament de projec-
tes audiovisuals. Per a això, combina diferents seccions: secció de 
crowdfunding, Vídeo On Demand, mercat audiovisual online, direc-
tori de festivals, secció d’ofertes d’empreses i freelancers i base de 
subvencions i convocatòries.

Una plataforma molt completa, que ajudarà al fet que creadors au-
diovisuals, desenvolupin els seus projectes.
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PLATÓ GRANOLLERS  
BARCELONA
938 400 633 
609 775 829
www.platogranollers.cat

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 immillorables.

PLAYTHEATRES
936 395 437
playtheatres@playtheatres.com
www.playtheatres.com

Una plataforma de VOD en streaming especialitzada en les arts 
escèniques. Oferim gravacions d’obres senceres de teatre, òperes, 
dansa i música clàssica. També oferim el servei de producció audio-
visual d’aquestes gravacions perquè les companyies puguin difon-
dre els seus muntatges a través de la plataforma.

DIRECTORI
EMPRESES
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PRODUCCIONS  
PLANETÀRIES
938 400 633
info@propla.net
propla.net

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.

RCS EUROPE
+33 (0)1 78 14 27 37
lguiffant@rcseurope.com
www.rcsworks.com

Líder mundial en programari de ràdio i televisió. El seu programari 
s’utilitza en més de 14.500 emissores de ràdio, canals de televisió 
per cable i de música, xarxes de ràdio per satèl·lit i llocs web de 
música a tot el món.

La següent generació d’aplicacions de programari se centrarà en 
el dispositiu mòbil i les tauletes. RCS és a l’avantguarda amb Selec-
tor2GO, Zetta2GO i Aquira2GO, que proporcionen un programari 
potent a tots els usuaris sense importar on estiguin.

Les solucions de programari RCS són extremadament fiables, cò-
modes, intuïtives, flexibles i ràpides i estan ajudades per un suport 
de categoria mundial.
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RESIDÈNCIES  
DEL CENTRE AUDIOVISUAL  
DE ROCA UMBERT
938 614 941
residencies_ca@rocaumbert.cat
www.rocaumbert.cat

Roca Umbert és una antiga fàbrica tèxtil que s’ha transformat en 
un espai cultural, de caràcter multidisciplinari, 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 em-
prenedors 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.

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

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 i streaming multiplataforma.

També oferim rodatges i transmissions de vídeo en directe amb dro-
nes.

DIRECTORI
EMPRESES
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R-TELECOM IBERIA
646 778 161
office@rtelecom.net
rtelecom.net/es

Subministrament, instal·lació i manteniment de sistemes complets 
de radiodifusió per a ràdio, televisió, telefonia mòbil i tetra, inclosos 
sistemes radiants, cadenes multiplexores, ràdios, RF, ràdio i TV mo-
nitoratge…

Solucions i suport tècnic per equips de codificació i monitoratge 
d’àudio sobre IP, codificadors RDS, processadors d’àudio, anàlisi de 
senyals…

Representació exclusiva per a Espanya de les marques Deva Broad-
cast, Sound4 i Kvarta. Distribució d’equips de les marques Aaronia, 
Rigol, Copper Mountain Technologies, Planar, Siglent i Saluki.

SCENIK PRODUCTIONS
650 551 147
mercedesruizdelafuente@gmail.com
www.programascenik.com

La nova productora i distribuïdora d’arts escèniques dirigida exclu-
sivament a la promoció i difusió d’espectacles en tots els formats.

La nostra experiència ens ha permès tenir una visió global del món 
de l’espectacle i les necessitats que requereixen els artistes i també 
els programadors.

Amb Scenik Productions podràs realitzar la publicitat del teu espec-
tacle i programar-lo en diverses sales. Realitzem la campanya de 
màrqueting i publicitat en premsa, ràdio i TV, creem i dissenyem la 
teva pàgina web perquè siguis més visible en el mercat artístic. Tot 
això i molt més perquè el teu espectacle tingui llum pròpia.

Si vols promocionar i difondre el teu espectacle Scenik Productions 
és la teva solució!
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SENSATIONALL
627 263 038
marta.bellavista@sensationall.eu
sensationall.eu

Oferim serveis de desenvolupament perquè empreses i institucions 
integrin les tecnologies digitals en processos interns i externs, perme-
tent-les interactuar amb el seu públic objectiu de forma innovadora.

Combinem la nostra capacitat de programació a partir d’algoritmes 
matemàtics amb la incorporació de noves tecnologies per a la crea-
ció de continguts i experiències de Realitat Virtual, Augmentada i 
Mixta. El nostre software propietari ens permet replicar qualsevol 
escenari o objecte real en un entorn digital, per integrar-lo en aques-
tes tecnologies, aportant noves oportunitats de negoci tangibles 
per a diversos sectors.

SEÑORA X PRODUCTIONS
934 814 391
lucila@fxanimation.es
señoraxproductions.com

Una productora audiovisual de Barcelona que, a més de crear con-
tinguts propis i oferir serveis d’animació, disseny 3D, captació, mun-
tatge i edició de vídeo, postproducció i Motion Graphics, compta 
amb un programa de desenvolupament per acabats de graduar a la 
FX Animation Barcelona 3D School en etapa de desenvolupament i 
creixement professional. 

Aquest programa s’enfoca en la transferència de pràctiques i fi-
nançament dels seus projectes, amb l’objectiu de professionalitzar 
els seus treballs, permetent tenir un feedback experimentat per des-
envolupar-se com professionals i que, al seu torn, puguin ser con-
tractats per empreses externes.

DIRECTORI
EMPRESES
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VOIZZUP
31 642 507 210
tommy@voizzup.com
www.voizzup.com

Ajuda a emissores de ràdio a avaluar els continguts d’antena diària-
ment, segon a segon. Ho fem aplicant ciència de dades i analitzant 
els comportaments d’escolta dels oients a través de les aplicacions 
mòbils de l’emissora. 

Entrenem el teu equip d’antena per a convertir aquest insight diari 
en millora continua.

VSN
937 349 970
sales@vsn-tv.com 
www.vsn-tv.com

Una companyia d’alta tecnologia amb presència global, especialit-
zada en el disseny de solucions de software avançades per a la in-
dústria del Broadcast i Media. 

Ofereix solucions per resoldre les necessitats en entorns d’arxiu, 
gestió de continguts audiovisuals, distribució multiplataforma, au-
tomatització i orquestració de fluxos de treball, planificació de la 
programació de canals lineals i no lineals, i producció de notícies. 
Totes elles resulten òptimes per a entorns de treball en remot amb 
equips deslocalitzats gràcies a la seva arquitectura oberta, escalable 
i basada en web, adaptable a entorns de treball en cloud i models 
de negoci SaaS.



Ecreso
los mejores transmisores 
FM del mundo

Baja y media potencia 
Ecreso FM  

100 / 300 / 750 / 1000 / 2000W

Alta potencia  
ECRESO FM hasta 5-10 kW

¡Nuevo!  
Ecreso FM 3kW

Los hechos en resumen…
Elección # 1 de emisoras FM en todo el mundo
Más de 20.000 transmisores transmitiendo en todos  
los continentes.

Construido para perdurar
Diseño robusto y confiable con una garantía de hasta  
10 años.

Los costes operativos (OPEX) más bajos
Ingeniería de vanguardia, hasta un 76% de eficiencia, 
control avanzado… nos aseguramos de que nuestros  
transmisores le brinden el mejor rendimiento y el mejor 
costo total de propiedad.

Máxima calidad para los oyentes
La redundancia integrada lo mantiene “ON AIR” y sus 
numerosas funciones contribuyen a que su audio suene 
increíble.

Soporte completo
Puede contar con nosotros en todo momento, desde  
sus estudios de proyectos hasta el soporte técnico.

www.worldcastsystems.com

Síganos en las redes sociales
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WORLDCAST SYSTEMS
+33 557 928 928
n.deau@worldcastsystems.com
https://www.worldcastsystems.com/es/

Un proveïdor líder de solucions que cobreix tota la cadena de difu-
sió, des de la contribució de camp fins a la distribució d’àudio/vídeo 
a través d’IP, transmissió FM, codificació RDS, mesura de senyal, te-
lemetria, gestió d’antenes, control, etc.

Amb les nostres marques consolidades APT, Ecreso, Audemat i la 
solució NMS Kybio Media, comptem a la confiança de clients de tot 
el món, inclosos grans operadors de xarxes, autoritats reguladores, 
emissores nacionals i estacions comunitàries. Des del subministra-
ment de productes i programari fins a solucions completes clau en 
mà, acompanyem els nostres clients durant totes les fases del seu 
projecte.

DIRECTORI
EMPRESES
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La producció de cinema, com tota la indústria 
cultural, està passant per moments complicats. 
És el moment d'estar junts, de sumar forces i de fer, 
de la nostra vocació, una eina per encarar el futur. 

A la PAC fa més de 40 anys que defensem els 
interessos dels productors independents del nostre 
país. Acompanyant-los, assessorant-los i amplificant 
la seva visibilitat. Així que aquesta no és la primera 
crisi que superarem junts. Ni l'última.

Si estaves 
buscant 
una bona raó
per associar-te,
llegeix el diari.C
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BARCELONA  
FILM COMMISSION
934 548 066
filmcommission@bcn.cat
www.bcncatfilmcommission.com

És el servei que l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’ICUB, posa 
a disposició del sector audiovisual per a ajudar-lo a filmar a la ciutat.

Ofereix assessorament a les produccions i actua d’intermediària en-
tre aquestes i els diferents departaments de l’Administració pública 
per ajudar a tramitar els permisos de rodatge i sol·licitar l’exempció 
i/o la reducció de taxes per a produccions de tipus no publicitari a 
la ciutat de Barcelona. 

Organitza reunions de coordinació de preparació dels rodat-
ges a Barcelona i ofereix a través del seu web una base de dades 
d’empreses i professionals de l’audiovisual a Catalunya, així com de 
localitzacions arreu del territori.

PRODUCTORS  
AUDIOVISUALS  
DE CATALUNYA (PAC)
935 118 383 / 638 753 962
pac@pac.cat
www.pac.cat

És una patronal d’empreses productores audiovisuals fundada l’any 
1978.

De caràcter generalista, defensa i representa productores de tots 
els formats i de tota mena de producció. Fomenta la cooperació 
empresarial i s’ocupa de proposar millores tant a les empreses com 
als diferents agents del sector. El principal actiu són les productores 
que en formen part i que ens legitimen com a representants.

Som singulars. Productores amb estructures petites-consolidades 
que troben dificultats per accedir a les fonts de finançament.

Som pioneres. Fundadores de les tres federacions de productores: 
FAPAE, PROA i PIAF, impulsem el #cinemasostenible i la gestió so-
cialment responsable dins l’audiovisual.

DIRECTORI
ORGANITZACIONS
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BERÍCID SULFÚRIC
616 673 370
bericidsulfuric@gmail.com
bericidsulfuric.com

Berícid Sulfúric és un podcast de ficció sonora. Amb un equip format 
per professionals de la comunicació, el teatre, la ràdio i el doblatge, 
la voluntat del programa és reivindicar la paròdia com a gènere, la 
radioficció com a format i el podcast com a mitjà en un context on 
totes tres coses acostumen a ser menystingudes, oblidades o direc-
tament desconegudes.

El repertori de Berícid Sulfúric està íntegrament compost per epi-
sodis autoconclusius: cada història és nova, amb nous personatges, 
explorant un nou gènere audiovisual. Es podria dir que el podcast 
segueix un format de pel·lícules sonores que funcionen independen-
tment unes d’altres.

CANAL 21
977 588 032 / 676 960 980
albert@doblecolumna.com
www.canal21ebre.com

Televisió Teveon Ebre SLU és una empresa audiovisual constituïda 
l’any 2009 i dedicada a l’elaboració de programes, documentals, es-
pots publicitaris, pel·lícules i curts per a la seva emissió en els mi-
tjans de comunicació en general. També es dedica a la gestió, sub-
ministrament i explotació de continguts audiovisuals a emissores de 
televisió i radio, mitjans de comunicació escrits i digitals; a la promo-
ció i edició de revistes, periòdics i magazins; així com a la prestació 
com a agència de publicitat.

L’empresa forma part del grup empresarial Doble columna Grup, en-
tre els quals s’integren els serveis de Doble Columna, Canal 21 Ebre, 
Un Cop d’Ull i Marfanta, els quals permeten oferir una gran xarxa de 
comunicació per cobrir totes les situacions comunicatives possibles 
i arribar a tota mena de públics en diferents formats.

DIRECTORI
MITJANS



107.6 FM
www.radiogranollers.cat

@RadioGranollers
@RadioGrEsports

Facebook.com/RadioGranollers
Facebook.com/RadioGranollersEsports
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RÀDIO GRANOLLERS
938 600 720
granollersavui@radiogranollers.cat
radiogranollers.cat

És l’emissora municipal de Granollers. Es va posar en marxa l’any 
1981, amb el nom de Ràdio G! i, nou anys més tard, va esdevenir 
una ràdio comarcal sota el nom de Ràdio 7 Vallès. El 2010 va tornar 
als seus orígens, tractant informació bàsicament relacionada amb la 
ciutat de Granollers. 

Actualment la programació es basa en punts informatius, esports en 
directe, programes de col·laboració i programació concertada amb 
la Xarxa. Tot això amb una selecció musical dissenyada per dos co-
neixedors de l’àmbit: el músic Miqui Puig i el crític musical Donat 
Putx.

Emet als 107.6 MHz i també es pot seguir en directe al web www.
radiogranollers.cat, on també es pot consultar la programació 
d’aquesta emissora.
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FX ANIMATION  
BARCELONA  
3D & FILM SCHOOL
934 814 391
lucila@fxanimation.es
fxanimation.es

Amb més de tretze anys d’experiència i reconeguda internacional-
ment com una de les millors escoles d’animació i cinema del món, és 
un centre superior amb titulació pròpia d’alt rendiment, amb seu úni-
ca a Barcelona i amb dues àrees de formació: 3D/animació i cinema.

Guardonada amb el Premi Sant Jordi de Cinematografia (RNE) per 
la seva aportació a la indústria i qualificada com la millor escola de 
VFX d’Europa, Espanya i quarta en l’àmbit mundial pels premis The 
Rookies, compta amb un mètode pedagògic i d’innovació que obté 
un resultat del 99% d’inserció laboral dels alumnes, tant a escala 
nacional com internacional.

INSTITUT TÈCNIC  
D’AUDIOVISUALS (ITES)
932 328 993
info@ites.es
www.ites.es

Som un centre privat en el qual impartim els cicles formatius de la 
família de la imatge i el so amb titulació oficial. 

El nostre objectiu és donar la millor formació tècnica als nostres 
alumnes. Apostem, any rere any, per millorar els recursos tecnolò-
gics que els oferim i els encoratgem perquè generin els seus propis 
projectes. Cursos disponibles:

DIRECTORI
CENTRES DE FORMACIÓ

GRAU MITJÀ

- Vídeo, Discjòquei i So

GRAU SUPERIOR

- Il·luminació, captació i 
 tractament d’imatge.

- Producció d’audiovisuals i espectacles.

- Realització de projectes  
 d’audiovisuals i espectacles.

- So per audiovisuals i espectacles.
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LA TELEVISIÓ QUE NO PARA

AGUSTÍ ESTEVE
DIRECTOR EXECUTIU D’EL TERRAT

L’actitud ens està salvant. Pot semblar massa categòric, però a El Terrat 
estem convençuts que la disposició positiva ha estat determinant per 
afrontar el repte d’adaptar els nostres programes a la situació genera-
da per la pandèmia i el confinament. Encara que no només per això.

L’actitud positiva ha estat un factor principal sense cap mena de 
dubte. També hi hem posat molt treball en equip, experiència, anti-
cipació, imaginació, rapidesa, capacitat d’adaptació, valentia i sort. 
No volem que sembli que ha estat bufar i fer ampolles perquè en 
aquest camí hi ha hagut vacil·lacions, moltes converses de telèfon, 
missatges de WhatsApp i de vegades haver de fer dues passes en-
davant i una enrere.

L’anticipació a la declaració de l’estat d’alarma ens va servir per a 
preparar-nos mentalment i començar a actuar en l’organització de 
la companyia. Les 48 hores de què vam disposar abans de la de-
cisió de les autoritats ens van permetre posar en marxa uns mo-
tors, que no han parat de funcionar. També és veritat que 30 anys 
d’experiència de la companyia, que estem celebrant en l’actualitat, 
han posat davant nostre situacions molt diverses i, com es diu 
col·loquialment, l’experiència és un grau.

Un altre aspecte que cal subratllar és que la pandèmia ha posat en 
relleu, més que mai, la importància de la cultura en general i de la 
comèdia i l’humor, en particular, com a continguts audiovisuals de 
primera necessitat amb una gran responsabilitat social en un mo-
ment en què l’entreteniment és terapèutic.

Els orígens d’El Terrat estan lligats a un mitjà de comunicació, que 
vull aprofitar l’oportunitat per reivindicar: la ràdio. Ràdio és sinònim 
de reacció ràpida, creativitat i innovació. El vincle estretíssim de la 
productora amb aquest canal de comunicació ens dóna una expe-
riència definitiva i un coneixement singular. Un aprenentatge que ens 
ha servit en alguns moments en què aplicar atreviment i rapidesa en 
la presa de decisions ha estat cabdal per abordar crisis i al mateix 
temps ens ha permès trobar el nostre to davant tota aquesta situació.

El tret distintiu d’El Terrat té a veure amb aquesta manera de fer. 
Una manera de fer que intenta trobar l’equilibri entre l’experiència i 
la voluntat de repensar-se contínuament.

OPINIÓ



TECNOLOGIA I SECTOR  
CULTURAL. LA CULTURA  
DE L’ENDEMÀ

DAVID MARTÍ
PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESES 
DE NOVES TECNOLOGIES DE GIRONA 
(AENTEG)

Permeteu-me que comenci el meu article posant en dubte el títol 
mateix: segur que la relació entre el sector cultural i el món de la 
tecnologia ha de marcar la cultura que viurem demà? O ja ho està 
fent avui en dia?

A parer meu, la resposta és clara: és una imbricació que ja estem 
presenciant i que, senzillament, anirà a més amb el temps.

La tecnologia no s’adopta només com a forma de transmissió de 
la cultura produïda de manera ‘tradicional’ (antiga?), sinó que es-
devé en ella mateixa un motor cultural; a mitjans de la dècada dels 
seixanta del segle XX, i al caliu de la popularització de la televisió i 
de la difusió de les càmeres de vídeo per al consum massiu, naixia 
el videoart.

Al llarg de les darreres dècades, la informàtica i totes les tecnologies 
que han nascut al seu voltant, tals com les xarxes de dades (Internet 
com a paradigma omnipresent d’aquestes), la realitat virtual i aug-
mentada, o els videojocs, han actuat com a vehicle de transmissió 
de la cultura, però també com a generadores d’aquesta.

Els videojocs, que fa anys no haguessin estat considerats com a cul-
tura, gaudeixen ara sí d’aquesta consideració. Més enllà de marcar 
gols a un FIFA, o matar enemics en un Battlefield, podem gaudir 
de veritables obres d’art que, com ara el Death Stranding de Hideo 
Kojima, apel·len als sentits, o de la gran sensibilitat expressada a The 
last guardian i, en general, a tota l’obra de Fumito Ueda, que ningú 
podrà negar com a pura poesia audiovisual que podem gaudir inte-
ractivament.

OPINIÓ



SESSIONS PREENTREGISTRADES 125

OPINIÓ

La interactivitat, juntament amb la capacitat per a explicar històries, 
són els grans potencials que la tecnologia pot aportar a l’obra cultu-
ral, juntament amb la seva difusió sense importar temps i distàncies 
físiques.

I és per això també que avui, i aprofitant aquest espai, vull defensar 
el paper del teixit productiu del sector tecnològic com el millor aliat 
dels diferents actors culturals.

L’aliança entre dos mons que per a molts semblen distants i, fins 
i tot, oposats, dóna com a resultat una simbiosi en la qual l’artista 
obre les fronteres de tot un nou món per expressar-se, el qual és 
posat al seu servei pel tècnic.

I, per acabar, permeteu-me que escombri cap a casa: les associa-
cions professionals, com ara l’AENTEG, són el punt de trobada idoni 
perquè els artistes es connectin amb les empreses tecnològiques, i 
és per això també que durant el confinament vam voler parlar del 
tema en un webinar especial que vam emetre a través del nostre 
canal de YouTube, el qual us recomano que veieu.
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19.05 - 19.30
ANUNCI DELS GUANYADORS  
DELS PREMIS DE COMUNICACIÓ LOCAL
La Xarxa Audiovisual Local (XAL) reactiva els Premis de Comunica-
ció Local en les diferents categories. La iniciativa té el suport de la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Granollers i compta amb la 
col·laboració del Mercat Audiovisual de Catalunya, l’Observatori de 
la Ràdio a Catalunya i Roca Umbert Fàbrica de les Arts.

Els Premis de Comunicació Local van néixer per reivindicar la tasca 
de les publicacions, les ràdios, les televisions i els mitjans digitals 
municipals, locals i comarcals. Els guardons es van lliurar durant 32 
edicions.

Enguany, la XAL recupera aquesta tradició amb l’objectiu de posar 
en valor les iniciatives que, des del sector de l’audiovisual de proxi-
mitat, contribueixen a reforçar i enriquir l’espai informatiu i comuni-
catiu de Catalunya.

Les Bases contemplen set reconeixements, dividits en tres catego-
ries i amb una dotació econòmica en conjunt de 12.000 euros.

MITJANS

(millor televisió, 
millor ràdio  
i millor mitjà  

digital)
RECONEIXEMENT
PROFESSIONAL

CONTINGUTS
AUDIOVISUALS

(millor contingut  
de vídeo, millor contingut 
d’àudio i millor contingut  

multimèda 
/transmèdia)
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PREMIS MAC
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VUITENA EDICIÓ 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 vuitena 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 àmpliament reconeguts.

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.

El concurs combina un premi únic, amb una dotació econòmica de 
2.000 euros, amb premis de suport al desenvolupament de la pro-
ducció a través de la plataforma MiLAB de la Facultat de Ciències 
de la Comunicació Blanquerna‐URL. Això es tradueix en el des-
envolupament del dossier de producció del projecte, incloent-hi 
l’elaboració d’un pla de treball, un pressupost i una estratègia de 
finançament.

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 
pot participar-hi i cocrear el contingut.

UNA TRAJECTÒRIA D’ÈXITS

La convocatòria ha estat coordinada des del seu inici pel guionis-
ta, productor i docent transmèdia Daniel Resnich, compta amb la 
col·laboració de Blanquerna‐URL i el suport de Televisió de Cata-
lunya, que promociona el concurs a través dels seus canals de co-
municació. 

La convocatòria sempre s’ha caracteritzat per la maduresa i l’alt ni-
vell qualitatiu de les propostes presentades.

Durant tota la seva trajectòria el Jurat ha encertat a l’hora de distin-
gir projectes que, un cop desenvolupats, han estat reconeguts dins 
i fora de les nostres fronteres i han gaudit d’una trajectòria d’èxit.

Aquest és l’historial de premis de les set edicions celebrades fins ara.

PREMIS
MAC
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PRIMERA EDICIÓ (2013)

El guionista Joan Grau va ser el guanyador de la primera edició amb 
el projecte 1714 2.0. Els altres dos finalistes van ser Intrusos de Joa-
nna Pardos, Josep Serra i Oriol Vilaseca i Hi(p)stèrica, l’agenda cul-
tural definitiva de Zaida Carmona.

L’acte de lliurament de premis es va celebrar a Sitges i a la convoca-
tòria hi van concórrer un total de 51 propostes.

SEGONA EDICIÓ (2014)

Mironins, el projecte creat per Anna Carretero, Mikel Mas, Anna Pu-
rroy i Marcela Vanina es va alçar amb el primer premi. Aquest treball 
d’animació inspirat en l’obra plàstica de l’artista Joan Miró i adreçat 
als infants és també un dels projectes que ha proporcionat més sa-
tisfaccions perquè ha gaudit d’una gran projecció.

Els finalistes van ser la sèrie juvenil de ficció futurista Barcelona Ro-
man Steam Punk de Laura Llimós i Jaume Valor, Inmersión de Mon-
tecarlo i L’efecte Streisand de Pep Jové. 

L’acte de lliurament va tenir lloc al Centre de Cultura Contemporània 
de Barcelona (CCCB), en el marc de la Mostra de Televisió de Quali-
tat de Barcelona MINIPUT 2014.
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TERCERA EDICIÓ (2015)

Causa Ultrasecreta 837, la proposta signada per Manuel Martínez 
Giménez va ser el projecte guanyador en la tercera edició.

Com a finalistes, Fet i amagar d’Ariadna Costa, Ramon Ferré i Anna 
Fonoll; BCN de Núria Campreciós, Xavier Campreciós, Oriol Faura i 
Pep Martín i The Bubox d’Irene Iborra, Fernando Pomares i Eduard 
Puertas. 

La seu de la SGAE a Catalunya va ser l’escenari de l’acte de lliura-
ment.

QUARTA EDICIÓ (2016)

L’esperit documental va marcar la quarta edició. Comix: BCN a con-
tracorrent, la proposta creada per Pep Jové i Pere Marzo va ser se-
leccionada com a millor projecte. Un llargmetratge i un webdoc so-
bre la Barcelona dels anys 70 i la generació de joves inconformistes 
que es van organitzar per editar i distribuir els seus propis còmics 
underground, fent front a la repressió del franquisme. 

Els altres finalistes van ser Invisibles de Xavier Satorra, Un món de 
poesia d’Ernest Cauhé i 100 crisis de un papá primerizo d’Eduardo 
Prádanos. 

L’acte de lliurament va tornar a celebrar-se a la seu de la SGAE a 
Catalunya.
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CINQUENA EDICIÓ (2017)

El projecte guanyador de la cinquena edició també ha tingut reper-
cussió. Es tracta de Susi, una elefanta a l’habitació, de la guionista 
i fotògrafa Ana Luz Sanz. La proposta combina realitat virtual amb 
vídeo per fer reflexionar sobre els drets dels animals i la relació de 
les ciutats amb els zoològics.

La sèrie animada d’humor absurd Supercaballo de David Muñoz; el 
webdoc interactiu Barnacas II, la memoria barraquista de Barcelo-
na d’Oscar Dhooge i la docuserie i webserie Atelier(s) de Mikel Mas 
van resultar finalistes.

L’acte de lliurament va tenir lloc a la Facultat de Comunicació i Re-
lacions Internacionals Blanquerna.

SISENA EDICIÓ (2018)

L’humor va planar durant la sisena edició. La websèrie de post hu-
mor surrealista Mar & Trini de Marina Rodríguez Colás -amb trames 
narrades a Instagram i Whatsapp, barrejant realitat i ficció- va ser el 
projecte guanyador, “per la combinació despreocupada de formats, 
sintonia amb les tendències actuals més innovadores i l’ús estratègic 
de la narrativa transmèdia”.

La proposta finalista va ser la sèrie La boda de Lucas Villa, una 
comèdia innovadora que es desenvolupa combinant una plataforma 
de missatgeria personal i la TV per difuminar la frontera entre ficció 
i realitat.
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SETENA EDICIÓ (2019)

Les relacions interpersonals dins d’un grup van centrar argumental-
ment els dos darrers projectes premiats.

El Jurat va decidir distingir el docushow per a televisió i xarxes so-
cials Pis compartit de Roger Grau i María Medinilla, “per la combina-
ció de formats, sintonia amb les tendències actuals més innovadores 
i la utilització estratègica de la narrativa transmèdia.”

El projecte finalista va ser el dramedia Orgull Camp de Pep Jové i 
Aïda Torrent.
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TERCERA EDICIÓ DEL PREMI MAC-FANTÀSTIK GRANOLLERS
Amb la tardor també arriba el Fantàstik, el festival de cinema fantàs-
tic de Granollers, que enguany celebra una novena edició que s’ha 
hagut de posposar en primera instància a causa de l’activació de 
noves mesures sanitàries.

Des de fa tres anys el Mercat Audiovisual de Catalunya recolza 
aquesta iniciativa a través del Premi MAC-Fantàstik Granollers, amb 
una dotació econòmica de 1.000 euros. És una mostra del seu com-
promís en l’estímul de la producció audiovisual.

A banda de les projeccions, aquesta cita pels amants del cinema de 
gènere i les emocions fortes inclou el Curtàstik, el concurs interna-
cional de curtmetratges que configura la seva secció competitiva. 
Cada any el certamen granollerí rep centenars de curts nacionals i 
internacionals, tant d’imatge real com d’animació. 

La identitat del guanyador o guanyadora es dóna a conèixer en el 
decurs d’aquesta trobada pels amants del cinema de gènere.

En les dues anteriors convocatòries, els curtmetratges que s’han 
alçat amb la victòria han estat dos treballs multipremiats: La proeza 
d’Isaac Berrocal, una història de bruixeria i satanisme que transcorre 
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www.fantastikgranollers.cat

en un poblet perdut de Lleó, a la dècada dels 70, i Cerdita de Carlota 
Pereda, una reflexió centrada en el bullying durant l’adolescència i 
les pors molt reals. Una peça que també ha estat mereixedora del 
premi Goya 2019 al millor curtmetratge.

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 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.
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FESTIVALS DE CINEMA I EL NOU 
PARADIGMA AUDIOVISUAL

ÀNGEL SALA
DIRECTOR ARTÍSTIC DEL SITGES - FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE CINEMA FANTÀSTIC 
DE CATALUNYA

L’impacte de la pandèmia provocada per la COVID-19 en l’àmbit dels 
festivals de cinema està sent i serà especialment significatiu, prin-
cipalment perquè el règim imposat per aquesta situació sanitària 
global ha accelerat qüestions que ja estaven sobre la taula des de fa 
uns anys. És el cas del canvi en les formes de consum de cinema que 
incideixen en aspectes fonamentals com la distribució i l’exhibició i, 
fins i tot, a la mateixa producció. 

Encara hem d’exigir un àmbit de protecció enèrgic i efectiu respecte 
de les sales de cinema. Cal començar a pensar que, d’ara endavant, 
l’exhibició del producte audiovisual no les tindrà com a centre neu-
ràlgic, el que provocarà l’enfonsament d’una sèrie de pressupostos 
de mercat com són les finestres d’exhibició, els àmbits temporals i/o 
geogràfics de la distribució danyats per la globalització imposada 
pels llançaments de plataformes, o el mateix màrqueting relacionat 
amb aquests.

Tot això farà que la naturalesa i objectius dels festivals de cinema 
s’hagin d’adequar a un nou escenari, on el procés de selecció i la 
negociació dels títols que conformen el line up d’un certamen serà 
molt diferent, a causa de la multiplicació dels actors implicats i el 
progressiu desplaçament d’aquestes negociacions a àmbits menys 
personalitzats i neutres que impliquessin un clar posicionament d’un 
festival en un mercat global molt més complex i canviant.

Una altra de les conseqüències de la pandèmia en el futur dels fes-
tivals de cinema és canalitzar com s’entendrà la mateixa figura dels 
certàmens en aquest mercat nou i global que configurarà profunds 
canvis en l’ecosistema audiovisual. Més enllà d’un territori de pro-
moció o de difusió de tendències, els festivals de cinema s’enfronten 
a una adequació de les seves bases de relació amb la indústria i el 
públic, amb voluntat de trobar vies de comunicació variades. Hi ha 
un nucli central que no variarà, com és el dels nuclis fan que bus-
quen veure pel·lícules o presències en comunitat (cosa molt pròpia 
de festivals especialitzats, sobretot en gènere fantàstic) però s’han 
d’adequar vies d’impacte per a públic heterogeni, així com noves 
audiències. Saber captar els públics emergents que no només seran 
joves i/o cinèfils, sinó que poden provenir de diferents segments. 

OPINIÓ
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OPINIÓ

I és evident que la relació amb la crítica, un tema sempre pendent i ja 
abans dels efectes de la pandèmia a la indústria, ha de fluir per vies de 
renovació i canvi, posant en urgència la necessitat d’una tasca profes-
sional cada vegada més necessària per a la mateixa comprensió d’un 
enorme cabal de producte que ha de ser classificat i avaluat per al seu 
propi consum eficaç i no només a cop de Twitter o mitjançant la via 
moltes vegades equívoca i estèril del recurs dels influencers. 

I, en relació amb públics i crítica, els festivals hauran de procurar 
preservar una memòria històrica del propi audiovisual, la recupera-
ció viva i interactiva del patrimoni cultural que és el cinema històric, 
amb un subratllat eficaç de recuperació de títols o rescat de pro-
postes que es quedaran sepultades, no només pel temps, sinó pel 
volum de producció.

Per tot això, els festivals de cinema es troben en el punt de mira 
de la mateixa recuperació del panorama audiovisual en un hipotètic 
escenari post pandèmia. I, per això, hauran d’aportar solucions no 
continuistes, abordant els reptes ja formulats abans de la crisi i que 
es van perdre moltes vegades per excés de xerrameca i afany de 
protagonisme de baules, sectors i persones. 

És el moment d’armar una nova indústria sense condemnar res a les 
ruïnes, recuperant i construint de nou, posant eines perquè les noves 
generacions d’aficionats, estudiants i amants d’això que anomenem 
cinema, audiovisual o cultura de la imatge segueixi sent essencial en 
el nostre món. 

Resulta impossible gestionar el nostre món global, presumptament 
racional i inevitablement egoista, des dels paràmetres d’algoritmes 
sense ànima, ja que tot el que estàvem anunciant sobre la necessitat 
d’un canvi en la concepció del cicle de consum del cinema s’ha pre-
cipitat de manera inevitable amb l’actual crisi, creant un panorama 
d’incertesa on els festivals han de prendre la iniciativa en la recupe-
ració del consum audiovisual, sent fòrums de discussió i mediació 
dels nous mapes de la indústria de l’audiovisual, ara ja imprescin-
dibles per a una reconstrucció i la creació d’un nou paradigma, una 
nova ruta de comportaments dels diversos sectors per conformar el 
nou ésser de l’audiovisual global. 
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DOCSBARCELONA I COVID-19,  
UN REPTE, UNA REACCIÓ  
I UNA RESPOSTA

JOAN GONZÀLEZ
DIRECTOR DEL DOCSBARCELONA

L’adaptació al medi és una de les característiques de tot organis-
me viu, i un festival de cinema pot ser un organisme viu i davant 
l’adversitat, qualsevol adversitat, o bé t’adaptes o bé pateixes.

Per això, quan cinc setmanes abans de l’inici del DocsBarcelona 
2020 vam saber que entraríem en confinament, vam reaccionar. 
Però no va ser de cop. El primer cop va ser la paràlisi “I ara que fem?” 
i aquest temps de paràlisi, de no presa de decisions, de pensar di-
verses hipòtesis abans de llençar-nos a l’adequació de la 23a edició 
del festival va ser molt rica, contradictòria, amb pujades i baixades, 
fins que finalment vam prendre LA decisió: mantindríem les dates i 
passaríem a ser online, totalment online.

Teníem alguns avantatges i alguns inconvenients, entre aquests da-
rrers el fet que entràvem com a exploradors en terreny poc cone-
gut però no totalment desconegut per a nosaltres, però com que 
hi estem avesats a aquest fet, l’inconvenient va ser fàcilment resolt. 
Teníem també alguns avantatges: un equip molt professional, un co-
neixement de treballar amb la pantalla petita (l’online és pantalla 
petita), una capacitat de resposta i una gran complicitat per part de 
totes les institucions i proveïdors.

Es va renegociar amb els propietaris dels drets dels films, es va marcar 
una estratègia de pantalla petita, es van crear aliances en el camp de 
la difusió, es va experimentar en el camp de la indústria bevent de la 
televisió i dels esdeveniments online que no eren festivals… és a dir, es 
va focalitzar la maquinària del festival en un nou focus, anàvem a fer 
el millor festival de cinema online que fóssim capaços. Pel camí vam 
veure com amics que ens acompanyaven any rere any continuaven a 
l’altre costat de la pantalla, i també d’altres proveïdors que van patir 
aquest canvi i amb qui continuarem treballant de la mà més que mai.

Els resultats van acompanyar. El DocsBarcelona va créixer més d’un 
600% en espectadors, el reconeixement, des del Canadà a Escan-
dinàvia, de com s’havia dut a terme la part d’indústria, la satisfacció 
dels participants, i la confiança de directors, productors i sector do-
cumental… en definitiva una adversitat s’havia convertit en un es-
tímul per repensar el festival, fet que farà que l’online ja no marxi i 
complementi l’experiència presencial del DocsBarcelona.

OPINIÓ
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CÀPSULA DE CONFORT
L’artista, docent, assagista, crític i promotor d’art especialitzat en fo-
tografia Joan Fontcuberta (codirector del festival Panoràmic) con-
versa amb l’artista visual Daniel G. Andújar, en relació al projecte 
audiovisual coproduit entre el MAC i el festival Panoràmic.

Sessió preenregistrada i publicada  
al canal de vídeo del MAC a partir de l’11 de novembre.

ACTIVITATS
PARAL·LELES

http://panoramicgranollers.cat/capsula-de-confort-daniel-g-andujar/
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DANIEL
RESNICH
Guionista  
transmèdia 
i Brand Storyteller

Expert en desenvolupament de continguts 
transmèdia per a les noves audiències. Professor 
d’EICTV (Cuba), Blanquerna, Plató de Cinema i 
assessor internacional de projectes innovadors 
des de la seva agència creativa Goodmoment.

Dirigeix Anticuerpos.net, la primera sèrie dança-
da transmèdia.

És el coordinador del Concurs de Guions Trans-
mèdia, creat per Guionistes Associats de Cata-
lunya (GAC) i el Mercat Audiovisual de Cata-
lunya (MAC)

DIMECRES 11 DE NOVEMBRE

17.00 - 20.00
TALLER INTENSIU DE NARRATIVA TRANSMÈDIA

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

Tens un projecte audiovisual que vols transmediar? Ja en tens un i 
vols millorar-lo? Durant el taller de narratives transmèdia es donaran 
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.

L’edició d’enguany és no presencial  
i s’haurà de seguir de manera virtual  

a través de la plataforma Zoom. 

La inscripció és gratuïta i cal fer-la enviant  
a través d’aquest formulari (https://bit.ly/36Uq5uv)
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DECAMERÓ TRANSMÈDIA

DANIEL RESNICH
GUIONISTA TRANSMÈDIA  
I BRAND STORYTELLER

Poc temps després de la pesta negra, que va arrasar Europa al segle 
XIV, Giovanni Boccaccio va escriure el Decameró. Són cent relats 
posats a la boca de deu joves confinats als afores de Florència que 
havien d’escriure durant deu dies -d’aquí ve el seu nom-. Cent relats 
que transiten des d’una visió fosca i pessimista de la humanitat a 
una exaltació optimista.

En l’actualitat, cada dia es multipliquen de manera incessant els 
canals i finestres amb continguts a Instagram, Tik Tok, Twitch, VR, 
podcast… on es narra, en temps real, el canvi de paradigma, sota la 
mirada estupefacta del model tradicional. I encara que sembli para-
doxal, davant l’augment més gran del consum audiovisual individual 
-i social- el model televisiu no troba la sortida d’aquesta inèrcia.

I és allà on les Narratives Transmèdia proposen jugar sense escara-
falls amb els New Media, barrejant gèneres, formats, canals i perso-
natges per a crear experiències que connectin. En la recerca trobem 
projectes que combinen les arts escèniques amb vídeos 360º, obres 
teatrals en diferents localitzacions, transmeses de manera simultà-
nia, escape rooms casolans barrejats amb sèries, concerts de confi-
nats per a confinats i molts més experiments que busquen associar-
se amb la manera en què l’usuari ATAWADAC (AnyTime, AnyWhere, 
AnyDevice, AnyContent) consumeix.

Perquè els projectes de Narratives Transmèdia connectin no n’hi ha 
prou amb afegir una campanya a les xarxes socials al final d’un dos-
sier, no n’hi ha prou amb crear un personatge per a Instagram i veure 
què passa…, no n’hi ha prou amb crear un mapa transmèdia sense 
capacitat d’execució.

Tanmateix, els projectes que enganxen es conceben gestionant el 
talent d’equips multidisciplinaris des de l’inici, creant línies d’ajudes 
que fomentin aquesta experimentació, donant un lloc privilegiat 
a les noves generacions, perquè barregin i remesclin el món per a 
narrar-lo d’una forma diferent i inspiradora. Necessitem un #Deca-
meróTransmèdia.

OPINIÓ
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ELS 400 COPS

QUIM CRUSELLAS
DIRECTOR DEL FESTIVAL  
NITS DE CINEMA ORIENTAL DE VIC

L’anhel i la realitat. El desig d’arribar al mar és sovint ple d’entrebancs, 
com podia comprovar Antoine Doinel a la pel·lícula de François 
Truffaut. Però si aquest desig és prou tossut, apassionat i autèntic, 
s’aconsegueixen superar els cops, adaptant-nos a aquesta realitat 
punyetera.

Els festivals de cinema, com la majoria de manifestacions culturals 
presencials, s’han d’ajustar a la nova realitat provocada per la pan-
dèmia de la COVID-19. L’aparició sobtada del virus va originar un 
canvi radical i dolorós en la manera d’organitzar, exposar, assistir i 
viure la cultura, sobretot per aquelles activitats que reunien un pú-
blic nombrós i participatiu. 

Els membres de l’Associació Nits de cinema oriental, que organitzem 
cada juliol el Festival Nits de cinema oriental de Vic, teníem clar que fer 
un certamen tan divers, amb la col·laboració de les comunitats asiàti-
ques del territori i d’altres entitats socials i culturals, en format telemàtic 
era un sense sentit. Aquest certamen cinematogràfic estira els braços 
i dóna la mà a altres arts com la música, el teatre, la literatura o la gas-
tronomia, i fer-ne una versió confinada, encara que fos parcialment, 
ens semblava una traïció al seu esperit popular i vocació multicultural.

Així doncs, vam mirar-nos la situació amb els ulls optimistes d’un 
nen i davant la necessària rigidesa de les mesures de seguretat i 
higiene vam buscar totes les solucions per entomar els cops. I per 
fer-ho, a banda d’una organització conscient i coratjosa, va ser im-
prescindible la complicitat de les institucions, proveïdors, acreditats 
diversos i dispersos (per allò de la distància de seguretat) i el pú-
blic. Sobretot, el públic. “Més confiar i menys confinar” era un dels 
nostres lemes, acompanyat de múltiples accions promocionals i ele-
ments informatius, d’un caire positivista i en concordança amb la 
imatge general i contingut del festival.

Si fas partícips a tots els espectadors d’aquesta aventura, la “missió” 
passa d’impossible a possible i es garanteix una activitat segura per 
a tothom.

El festival es va celebrar, 100% de forma presencial, amb les reduccions 
d’aforament requerides i totes les normes de prevenció aplicades.

Vàrem convertir els 400 cops en un camí necessari per arribar al mar.

OPINIÓ
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PER A diversos sectors

UNA EXPERIENCIA UNICA
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info@sensationall.eu 
www.sensationall.eu

A SensationALL oferim serveis de desenvolupament perquè empreses i institucions integrin 
les tecnologies digitals en processos interns i externs, permetent-les interactuar amb el seu 
públic objectiu de forma innovadora.

Combinem la nostra capacitat de programació en base a algoritmes matemàtics amb la 
incorporació de noves tecnologies per a la creació de continguts i experiències de Realitat 
Virtual, Augmentada i Mixta. El nostre software propietari ens permet replicar qualsevol 
escenari o objecte real en un entorn digital, per integrar-lo en aquestes tecnologies, 
aportant noves oportunitats de negoci tangibles per a diversos sectors.
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PROGRAMACIÓ NAU B1

HORA SESSIÓ

09.30 - 09.35 BENVINGUDA MAC 2020

09.35 - 10.20 ACTE INAUGURAL

10.30 - 10.50 LA CINQUENA GENERACIÓ
IMPACTE DE LA TECNOLOGÍA 5G  
EN EL SECTOR AUDIOVISUAL

11.00 - 11.50 EL PLA DE PLANS DE LA COMUNICACIÓ LOCAL
PRESENTACIÓ DE LES CONCLUSIONS DEL PLA  
ESTRATÈGIC DE LA XARXA AUDIOVISUAL LOCAL

12.00 - 12.20 TENDÈNCIES GLOBALS EN ELS MITJANS  
AUDIOVISUALS ARREU DEL MÓN EN L’ERA COVID. 
QUIN PAPER JUGUEN PER A ELS MITJANS  
DE PROXIMITAT?

12.30 - 12.55 EVOLUCIÓ DE LES AUDIÈNCIES DE LA TELEVISIÓ  
DE PROXIMITAT: EL CAS DE LA XARXA ABANS  
I DESPRÉS DE LA PANDÈMIA

13.05 - 13.25 ELS PODCASTS D’INFORMACIÓ,  
UNA EINA ESTRATÈGICA PER A LA INFORMACIÓ  
LOCAL: PERSPECTIVA INTERNACIONAL 

13.35 - 14.00 ELS DAILYS SÓN UNA OPORTUNITAT  
PER A LES RÀDIOS LOCALS?

14.10 - 14.35 INNOVACIÓ EN PODCAST

15.45 - 16.10 CONTROL REMOT: OPERAR A DISTÀNCIA TELEVISIÓ, 
RÀDIO I PODCAST A L’ERA POST-COVID

16.20 - 16.45 NO HARDWARE. FINS A ON ES PODEN  
DESMATERIALITZAR ELS ESTUDIS DE RÀDIO  
I TELEVISIÓ?

16.55 - 17.20 CONTINGUTS PER A ALTAVEUS INTEL·LIGENTS

17.30 - 18.30 LA RÀDIO ESPORTIVA EN EL NOU CONTEXT  
COMUNICATIU

19.05 - 19.30 ANUNCI DELS GUANYADORS DELS PREMIS  
DE COMUNICACIÓ LOCAL

PROGRAMACIÓ PLATÓ DEL CENTRE AUDIOVISUAL

18.00 - 19.00 PRESENTACIÓ DE LA XARXA DE RÀDIOS  
ESCOLARS DELS PAÏSOS CATALANS

Now, everyone
loves broadcasting

from home!

GRAELLAPROGRAMACIÓ



LLARGA VIDA AL PANORÀMIC!

LAIA CASANOVA MANONELLES
CODIRECTORA DEL FESTIVAL PANORÀMIC

L’aventura que vam començar l’any 2017 en Joan Fontcuberta, en 
Fidel Balaguer, l’Albert Gusi i jo mateixa amb la creació del Festival 
Panoràmic, respon a la voluntat de construir un espai de trobada 
entre la imatge fixa i la imatge en moviment. Un espai de confluència 
no només pels fotògrafs sinó també més enllà de la fotografia; no 
només pels cineastes sinó més enllà del cinema; des d’una mirada 
endins però sobretot des d’una mirada perifèrica de les arts visuals; 
des de l’anvers i des del revers de la imatge; des de les pràctiques 
més contemporànies fins a les més arriscades.

Panoràmic té la fotografia com a protagonista però s’expressa de ma-
nera expandida, a través de disciplines amigues com el cinema, el 
vídeo, les instal·lacions i altres pràctiques artístiques contemporànies.

Enguany, arribem a la quarta edició immersos enmig d’una pandè-
mia mundial i amb una temàtica, l’extimitat, que poc imaginàvem 
fa un any quan l’escollírem, que representaria la realitat viscuda 
aquests darrers mesos.

Les propostes seleccionades s’han centrat sobre el concepte de 
les intimitats públiques i publicades, d’allò secret, privat i amagat a 
la imatge mostrada, descoberta i pública. Allò que durant aquests 
mesos de confinament hem fet més que mai i que ha condicionat 
les nostres mirades respecte a allò que s’esdevé des del més íntim.

Estem assistint a una intimitat compartida amb entusiasme per tots 
i totes però alhora amb la por de convertir-nos en una societat ve-
nuda i vigilada a través dels mateixos canals des d’on la publicitem. 
Les fronteres entre l’esfera pública i la privada s’estan diluint de dins 
cap a fora d’una forma accelerada.

OPINIÓ
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El títol d’aquesta edició, Extimitat ja ens dóna unes coordenades 
sobre quina és la narrativa visual. Per bé que la paraula extim apareix 
per primera vegada en un text d’Albert Thibaudet l’any 1923, no és 
fins a l’any 1969 que el psiquiatre i psicoanalista Jacques Lacan la 
utilitza en un dels seus seminaris. Avui dia, l’ús intensiu de les xar-
xes i la necessitat d’explicar la intimitat per tal que perdi el caràcter 
de privat per esdevenir públic ha posat en relleu aquest concepte. 
Segons els psicòlegs, la pràctica habitual de donar a conèixer visual-
ment allò que fins ara teníem reservat en l’espai més íntim i privat, 
provoca un canvi en la nostra imatge i les relacions entre els altres, 
on res deixarà de ser innocu.

És evident que el cinema i la fotografia han marcat la nostra societat 
en tots els àmbits, des de l’entreteniment a la ciència i la informació, 
però mai com avui el seu impacte s’ha deixat sentir tant en la vida 
privada de les persones, passant de nodrir àlbums a convertir-se en 
una eina social decisiva en temps present.



DE CINEMA, FOTOGRAFIA I MÉS

OCTUBRE 2020 
GRANOLLERS INICI DIA 15 
BARCELONA INICI DIA 20
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CATALUNYA, PLATÓ DE FICCIÓ

CARLOTA GUERRERO BERNAUS
RESPONSABLE DE LA CATALUNYA FILM 
COMMISSION

La crisi de la COVID i la declaració de l’estat d’alarma el març de 2020 
va suposar una aturada total dels rodatges a Catalunya i arreu del 
món. 

A casa nostra, a partir de l’11 de maig, en què alguns municipis cata-
lans van entrar en la fase 1 de desescalada, l’activitat audiovisual s’ha 
anat reprenent gradualment. Entre els mesos de juny i octubre, la 
Catalunya Film Commission – el servei de la Generalitat de Catalun-
ya (Institut Català de les Empreses Culturals, Departament de Cultu-
ra) encarregat de promoure i facilitar els rodatges a tot Catalunya i 
d’estimular i consolidar la indústria cinematogràfica i audiovisual ca-
talana i els serveis que se’n deriven a tot el territori –  ha registrat un 
total de 38 grans produccions (llargmetratges de ficció, llargmetrat-
ges documentals i sèries de TV) de les quals sis han acabat el rodatge 
i 32 estan encara en fase de producció. Aquesta xifra representa una 
disminució del 26,9% respecte al total de grans produccions registra-
des en el mateix període de 2019.

Els rodatges es duen a terme seguint el que marca el document Plans 
de represa del sector cultural. L’audiovisual, un dels nou plans de re-
presa dels sectors culturals publicats pel Comitè Tècnic del Pla PRO-
CICAT per emergències associades a malalties transmissibles emer-
gents amb potencial alt risc.

Finalment, cal afegir que de les 12 produccions catalanes, quatre (un 
33%) han rebut suport de l’ICEC. Des d’aquesta perspectiva, atès que 
en aquests moments l’ICEC està tramitant totes les sol•licituds de 
línies de subvenció per a la producció audiovisual del 2020, és pre-
visible que moltes de les produccions que rebin subvenció enguany 
entrin en producció el 2021. 

*Les dades recollides per la CFC provenen de consultes directes de produc-

tores, el registre de producció de la web www.catalunyafilmcommission.cat i 

de les declaracions d’inici i final de rodatge que fan les productores a l’Institut 

Català de les Empreses Culturals.

OPINIÓ





INFORMACIÓ PRÀCTICA 163

ELS NOUS PROTOCOLS  
DE TREBALL EN L’ESPECTACLE

COORDINADORA DE L’ASSOCIACIÓ  
DE TÈCNICS I TÈCNIQUES  
DE L’ESPECTACLE (ATECAT)

Des d’AteCat, considerem que la nostra labor pel que fa als pro-
tocols sanitaris rau en la valoració i viabilitat de la seva aplicació 
en l’àmbit de treball de les treballadores de l’espectacle i esdeveni-
ments, donat que entenem que la seva eficiència sanitària correspon 
als experts en la matèria. És per això, que creiem que en el moment 
del seu redactat hauria estat imprescindible comptar amb la nostra 
participació.

A grans trets, els protocols generals no disten molt dels d’altres sec-
tors. Les empreses i diferents llocs de treball són les encarregades 
d’aplicar-los. En el nostre cas hi ha molts materials i eines d’ús com-
partit que cal higienitzar abans d’un canvi de mans.

Això podria ser relativament fàcil quan parlem de microfonia, con-
trols de so, llums o maquinària, etc., però es complica amb el cable-
jat, cordes i elements pesants que requereixin més d’una persona 
pel seu transport, i cal ser curosos per prevenir el contagi per su-
perfície.

Aconseguir que la cultura sigui segura, és tasca de totes les que la 
fem possible i, tot i que hem detectat molt pocs casos, com a as-
sociació sindical, una de les nostres obligacions és estar vigilants i 
alertar d’aquelles que no compleixen amb les seves obligacions i no 
proporcionen el material sanitari de protecció que estipulen els pro-
tocols, per això, conjuntament amb altres associacions, hem activat 
eines per tal de detectar aquestes irregularitats.

Trobem que una de les principals dificultats, avui dia, està en el com-
pliment dels protocols quan els diferents equips que col·laboren en 
un esdeveniment cultural es troben en el mateix espai amb la neces-
sitat de fer la seva feina, solapant-se entre ells i amb una hora d’inici 
d’aquest. Possiblement amb una planificació acurada i l’ampliació 
tant d’horaris com de personal, es podria assolir aquest objectiu.

Restem oberts a participar i escoltar totes aquelles companyies, per-
sones, entitats o administracions per tal d’ampliar i consolidar una 
cultura segura.

OPINIÓ



EQUIP GENERAL
MAC 2020

El programa del MAC 2020 ha estat elaborat  
per la Comissió de Continguts, constituïda  

pel Clúster Audiovisual de Catalunya, el Mercat Audiovisual  
de Catalunya, l’Observatori de la Ràdio a Catalunya  

(GRISS-UAB) i la Xarxa de Comunicació Local

EQUIP GENERAL MAC 2020

Director: Josep Maria Codina
Coordinador general: Carles Riobó
Responsable de Comunicació: Verònica Heredia
Coordinador Fira MAC: Sebastià Mery
Secretaria tècnica Premis de Comunicació Local:  
Neus Casajoana i Carlota Martí
Coordinació tècnica: Roger Franch i Francesc Vivas (R-Media)
Administració: Sergi Cortés i Montse López

COMISSIÓ DE CONTINGUTS

Coordinador Mercat Audiovisual de Catalunya: Carles Riobó
Coordinador programa XAL: Marc Melillas
Coordinador programa Observatori de la Ràdio a Catalunya:  
Josep Maria Martí
Coordinador Clúster Audiovisual de Catalunya: Eduard Gil

EQUIP DE L’OBSERVATORI DE LA RÀDIO A CATALUNYA  
(GRISS-UAB)

Director: Josep Maria Martí
Coordinadors programa:  
Belén Monclús i Nicolas Moulard (Actuonda)
Secretaria tècnica: Pau Lluís Gumiel

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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EQUIP TÉCNIC MAC

Infraestructura: Servis Complet
Coordinador infraestructura Roca Umbert: Daniel Guixé
Coordinadores d’espais Roca Umbert:  
Manuela Arias, Sandra Arisa i Carme Ramon
Infraestructura Roca Umbert: Josep Lluís Morón
Infraestructura plató del Centre Audiovisual:  
Produccions Planetàries

Disseny espais i assessorament tècnic:  
Kokudev-Padilla Taller d’Arquitectura  
(Anna Padilla i Valentin Kokudev) i Igloo (Alexandra Barrachina)
Patrocinador tècnic: Lang Iberia
Sonorització: Ara So
Realització streaming: Easy Live / Produccions Planetàries
Recepció: Xavi Gesa i Mireia Pelàez
Presentadora: Gemma Permanyer
Regidor Nau B1: David Ramon
Regidora Plató del Centre Audiovisual: Raquel Marquès
Disseny gràfic: Oriol Frias
Motion graphics: Riccardo di Natale
Auxiliar tècnic: Luis Ruiz
Fotografia: Meri Farnell
Impressions: iGrafic / Mail Boxes Etc.
Seguretat: Protecta Seguridad
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