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Retorn a la presencialitat. Aquesta és la gran novetat del MAC 2021.

Després de l’experiència absolutament virtual de l’any passat, us propo-
sem, amb la prudència que pertoca, un MAC híbrid. Seguirem aprofun-
dint en les oportunitats de connexió de les tecnologies de comunicació, 
però, alhora, volem i necessitem tornar als orígens. Perquè el mercat és 
sobretot compartir espais i temps. És trobada i diàleg. És caliu.

I ho fem, una vegada més, amb la voluntat d’identificar les necessi-
tats del sector. D’identificar reptes. De compartir informacions. De 
generar debats que obrin perspectives de futur. D’explorar les nove-
tats tecnològiques.

És un bon moment per reflexionar, entre moltes altres qüestions, so-
bre els efectes de la pandèmia en la producció i el consum audiovi-
sual. O sobre la força creixent de l’streaming. O de revisar el present 
i el futur de la ràdio musical.

Descobrirem també el Catalunya Media City (CM), un projecte ambi-
ciós que vol crear un parc audiovisual i de recerca, un espai creatiu i 
un pol de formació. El MAC enguany acollirà, també, la Primera Tro-
bada del Podcàsting a Catalunya, una iniciativa pionera a casa nostra 
i amb pocs precedents a la resta de l’Estat. I, a més, el MAC continua 
treballant amb el teixit de la ciutat, establint complicitats amb els fes-
tivals Panoràmic i Fantàstick o amb el Cinema Edison, entre d’altres.

Amb la presencialitat, recuperem també l’espai firal. Comptarem 
amb una bona representació d’empreses que ens posaran a l’abast 
les darreres novetats del mercat.

Teniu a les mans un programa llargament meditat i treballat, fruit 
de la feina conjunta d’un ampli ventall de professionals i institu-
cions. Vull agrair molt especialment les aportacions del Clúster de 
l’Audiovisual de Catalunya, de l’Observatori de la Ràdio i de la Xarxa 
Audiovisual Local. I, com sempre, la col·laboració institucional del 
Govern de la Generalitat i de la Diputació de Barcelona a qui hem 
d’agrair, a més, la recuperació en el marc de l’esdeveniment del lliu-
rament dels Premis de Comunicació Local.

Molts motius per compartir un dia de tardor a Roca Umbert. Us hi 
esperem.

JOSEP MAYORAL I ANTIGAS
ALCALDE DE GRANOLLERS
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Amb la compravenda de productes i l’intercanvi d’opinions, els mer-
cats han estat, des de sempre, un dels punts neuràlgics de qualsevol 
poble o barri. Negoci per a les parades, proveïment per a la clientela 
i adquisició de coneixement, en el més ampli sentit de la paraula, per 
a tothom que el fa possible. Si es vol estar al dia, el mercat és un bon 
lloc on anar. Per això és important poder celebrar la 22a edició del 
Mercat de l’Audiovisual de Catalunya, la primera després de l’etapa 
més dura d’una pandèmia que també ha alterat la producció i el 
consum audiovisual arreu del món.

El MAC, com qualsevol mercat, és un lloc de trobada i de contacte 
ideal per a l’intercanvi d’informació. Porta d’entrada de les grans no-
vetats i de les últimes innovacions tecnològiques, és l’àgora perfecta 
per a intercanviar propostes i enriquir-se amb noves idees. El MAC 
és el millor punt de trobada per al sector audiovisual del país per 
propiciar noves aliances, per compartir coneixements, per innovar, 
millorar i, al capdavall, per créixer.

Catalunya té un sector audiovisual potent i de qualitat, capaç com 
ha demostrat reiterades vegades de crear continguts de qualitat 
exitosos dins i fora dels nostres límits territorials. Aprofitem, doncs, 
aquesta vàlua, adaptem-la als nous models i nous paradigmes i fem 
que Catalunya sigui referent també en el terreny audiovisual. Cap 
cita serà millor que la del MAC per a posar les bases del futur més 
immediat del sector a casa nostra.

PERE ARAGONÈS I GARCIA
MOLT HONORABLE PRESIDENT
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
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L’eclosió de les tecnologies digitals i de la comunicació audiovisual, 
que s’han multiplicat exponencialment en tota mena de suports i 
formats, ha convertit el Mercat Audiovisual de Catalunya (MAC) en 
una referència en el sector. Davant l’allau de novetats, propostes 
i innovacions que es generen constantment, necessitem espais de 
reflexió i debat com el MAC de Granollers. Si això ja s’havia fet molt 
evident en les últimes edicions, l’esclat de la pandèmia encara ho 
ha posat més de manifest: les restriccions sanitàries que hem viscut 
han transformat de manera molt ràpida hàbits, dinàmiques i priori-
tats personals i laborals que, en molts casos, com el del teletreball, 
sortiran reforçats i es normalitzaran.

Per això, esperem molt d’aquest MAC 2021, que té lloc en un context 
sanitari molt millor que el de l’any passat, perquè ja hem encetat la 
reactivació social i econòmica després de superar els pitjors mo-
ments de la pandèmia. La programació proposada ofereix nombro-
ses pistes que de ben segur seran útils per entendre el futur, per 
endinsar-nos-hi amb garanties, explotant bé les virtualitats de les 
eines audiovisuals per aconseguir ciutats i pobles més sostenibles.

La Diputació de Barcelona, com qualsevol govern responsable i 
atent a les demandes de la ciutadania, segueix de prop l’evolució del 
sector audiovisual perquè som conscients que per servir millor les 
persones, en l’actual context d’emergència climàtica, l’aprofitament 
òptim d’aquestes tecnologies multimèdia resulta imprescindible. Per 
això, confiem que el MAC 2021 serà un èxit i que en podrem treure 
moltes lliçons profitoses per al servei públic.

NÚRIA MARÍN MARTÍNEZ
PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓ  
DE BARCELONA
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Arribem a la 22a edició del MAC i ens complau comprovar com els 
organitzadors han sabut mantenir aquest punt de trobada del sec-
tor audiovisual català, malgrat les restriccions derivades de la crisi 
sanitària. Si fa un any, en el pitjor moment de la pandèmia, els res-
ponsables ja van ser capaços de trobar la manera de mantenir la 
seva cita anual, ara, en aquesta segona edició després de l’esclat 
de la crisi, podem comprovar com el MAC es consolida i continua al 
servei de la comunicació.

L’edició d’enguany abordarà temes molt rellevants, com ara la im-
plantació creixent del periodisme mòbil, el futur de la ràdio musical 
o el fenomen del podcast. En els tres casos, el fil conductor és la 
manera com el sector s’ha d’adaptar a la disrupció causada per la 
introducció de noves tecnologies. No tinc cap dubte que un sector 
tan àgil i dúctil com el de la comunicació local podrà trobar la millor 
fórmula per adaptar-s’hi.

Tanmateix, com a president del regulador català, crec que el desa-
fiament més important al qual ens enfrontem actualment no té un 
origen tecnològic, sinó normatiu. Em refereixo a l’Avantprojecte de 
llei general de comunicació audiovisual, que servirà per transposar 
la Directiva de serveis de comunicació audiovisual, aprovada a finals 
del 2018.

Val a dir que la proposta del Govern central no respecta la diversi-
tat cultural i lingüística de l’Estat espanyol i tampoc no reconeix les 
competències de les autoritats de regulació.

Els dos períodes d’al·legacions realitzats no han servit per corregir 
els dèficits i cal que en el debat parlamentari s’introdueixin les co-
rreccions necessàries que permetin rectificar el biaix centralista de 
l’Avantprojecte. Així mateix, crec que també és fonamental abordar 
aquests assumptes importants mitjançant una normativa pròpia. En 
concret, crec que Catalunya hauria de tornar a impulsar, de manera 
urgent, la reforma de la Llei de la comunicació audiovisual de Cata-
lunya, de l’any 2005.

EL REPTE DE DISPOSAR D’UNA 
NORMATIVA EFICAÇ PER AL 
NOU CONTEXT AUDIOVISUAL
ROGER LOPPACHER I CREHUET
PRESIDENT DEL CONSELL
DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA
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El projecte del Govern de la Generalitat, que va decaure per la da-
rrera convocatòria electoral, aferma les competències del regulador 
català davant les plataformes d’intercanvi de vídeos pel que fa a la 
protecció dels menors i el dota d’eines per combatre el discurs d’odi 
i la desinformació. Així mateix, en relació amb els serveis de vídeo 
a petició, hi garanteix la presència i la prominència de continguts 
en català. Finalment, la proposta preveu que els nous ingressos que 
l’Estat ha de rebre dels serveis de vídeo a petició es destinin al fi-
nançament o a la producció de continguts en llengua catalana.

Com es pot veure, estem davant d’una cruïlla que marcarà l’estructura 
de la comunicació audiovisual en els propers anys.
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La 22a edició del MAC és un retorn a la presencialitat. Però sense 
abandonar el format híbrid que tants bons resultats ens ha donat 
els darrers temps: la virtualitat ha estat un valor afegit al certamen 
perquè hi hem sumat nous participants. 

A més, el MAC ha complert els compromisos adquirits el novembre 
passat: hem organitzat sessions al plató emeses en streaming per 
presentar projectes, productes i serveis d’empreses audiovisuals. Ha 
estat un esforç notable per l’equip del MAC que, en paral·lel, prepa-
rava aquesta edició 2021 amb la qual hem posat moltes expectati-
ves. 

Inusualment, la farem a finals de setembre: la pandèmia torna a in-
fluir en les dates de celebració, però estem convençuts que el re-
sultat serà positiu per la qualitat de la programació. Més de trenta 
sessions amb ponents de nivell sobre tres eixos temàtics principals: 
el periodisme mòbil, la ràdio musical i el podcast. Amb un fet dife-
rencial respecte l’any passat: Fira MAC retorna amb espais exposi-
tius per a les empreses que hi seran de forma presencial. Una gran 
notícia.

Els anys vinents són estratègics per al conjunt del sistema audiovisual 
català. Els optimistes recalcitrants diuen que tot pot anar bé. Però 
la realitat és tossuda i s’obren dubtes enmig de grans incerteses: els 
canvis que es preveuen en la legislació estatal de l’audiovisual i dos 
grans projectes que es perfilen (Catalunya Media City i el hub im-
pulsat per Mediapro) ara mateix -sense canvis de formulació- sem-
blen incompatibles. Aquest fet no facilita el desenvolupament de la 
indústria audiovisual catalana, inclòs el nostre vulnerable sector de 
proximitat. No s’hi val a badar.

RETORNA  
LA PRESENCIALITAT

JOSEP MARIA CODINA
DIRECTOR DEL MERCAT AUDIOVISUAL  
DE CATALUNYA (MAC)
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LA RÀDIO, EL SO  
I EL NOU ENTORN DIGITAL
JOSEP MARIA MARTÍ I MARTÍ
DIRECTOR DE L’OBSERVATORI DE LA RÀDIO
A CATALUNYA (GRISS - UAB)

En el nou entorn digital totes les indústries de la comunicació sem-
blen haver-se mogut de lloc. En realitat el que ha passat és que s’ha 
anat configurant un entorn inestable per a la majoria d’elles, que 
malgrat tot està carregat de possibilitats de futur si les empreses 
-grans o petites, públiques o privades- saben bastir les estratègies 
que els han de conduir no solament a sobreviure en aquests nous 
escenaris, sinó també a possibilitar-ne el seu creixement futur.

L’eix de la programació del MAC d’enguany està atent a aquestes 
qüestions i en particular, d’aquelles que afecten la ràdio. La reali-
tat és que l’activitat radiodifusora convencional es troba des de fa 
anys en un procés d’evolució i de canvi necessari; les estadístiques 
relativitzen el pes del suport hertzià , però paradoxalment allò que 
constitueix la matèria significant dels discursos radiofònics, és a dir 
el so, està ocupant un paper predominant en el nou entorn.

La gran expansió dels continguts sonors per tota mena de platafor-
mes de difusió, incloses les convencionals, és un fet més que provat; 
queda clar doncs que tampoc aquesta vegada el vídeo guanyarà la 
batalla. El consum de podcasts originals, d’àudio a la carta, d’àudio 
llibres, de xarxes socials de converses sense cap mena d’imatges, 
etc... està augmentant de manera vertiginosa. Les estadístiques es 
fan velles en hores i la publicitat i l’abonament comencen a suportar 
econòmicament aquest nou sector.

El MAC de 2021 ha fet una aposta decidida per a oferir a tots els 
participants un esdeveniment fins ara únic a Catalunya i que per-
metrà prendre el pols a aquest nou sector que s’està configurant 
entorn de l’àudio: la Primera Jornada del Podcasting. L’objectiu és 
aplegar a Granollers a una mostra de la diversitat d’actors que es-
tan presents en aquest món: plataformes de distribució, productors 
independents, experts, operadors publicitaris, etc... La voluntat de 
l’organització és aconseguir que aquesta sigui la primera cita del 
món àudio i que per tant tingui continuïtat en noves edicions.

OPINIÓ
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Però no acaba aquí la presència del sector sonor al MAC. Enguany 
s’intentarà oferir la visió d’un problema col·lateral que viu la indústria 
radiofònica produït pels canvis en l’entorn media. Es tracta de la crisi 
de la ràdio musical i en particular de la necessitat que tenen les em-
preses radiofòniques de fer front als reptes que els planteja el món 
d’internet i les plataformes de distribució de continguts musicals. 
En l’edició d’enguany hem aconseguit aplegar a Granollers, per un 
costat, a representants de les cadenes musicals i per l’altra a prota-
gonistes de noves experiències en aquest moment que valoraran si 
l’assaig de nous formats i la difusió multisuport poden ser sortides 
possibles i viables en el curt i mitjà termini.
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PROGRAMACIÓ
09.00 - 09.05
BENVINGUDA 
A càrrec de Josep Maria Codina Roca (director del Mercat Audiovi-
sual de Catalunya)

09.05 - 09.50
ACTE INAUGURAL
Amb la participació de representants institucionals.

10.00 - 10.40
PRESENTACIÓ DEL PROJECTE CATALUNYA MEDIA CITY (CMC)
El Catalunya Media City, escollit per la Generalitat de Catalunya com 
un dels 27 projectes emblemàtics per optar als fons Next Genera-
tion, camina amb pas ferm cap a la seva execució. 

Amb l’impuls del Clúster Audiovisual de Catalunya i l’Institut Català 
de les Empreses Culturals i la complicitat de gran part del sector, el 
CMC recull les demandes de la indústria audiovisual catalana pel que 
fa a una major dotació d’infraestructures, especialment de caràcter 
tecnològic, que permetin esdevenir un pol d’atracció internacional. 

En aquesta sessió coneixerem alguns detalls sobre la proposta, així 
com les oportunitats que ofereix per al reforç de l’ecosistema audio-
visual a casa nostra.

A càrrec de Miquel Rutllant (president del Clúster Audiovisual de 
Catalunya)

10.40 - 11.00
PAUSA
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11.00 - 11.40
TRANSICIÓ A LA XARXA. OPORTUNITATS  
PER A LES TELEVISIONS LOCALS DE CATALUNYA A L’OTT
Les televisions locals a Catalunya són un cas únic al món, tant pel 
grau d’implantació com per la seva dimensió, com pel seu arrela-
ment. Han estat un cas d’èxit malgrat totes les adversitats. El te-
rratrèmol provocat en el sistema audiovisual per l’èxit dels serveis 
OTT és un nou desafiament per a les televisions locals. En aquesta 
batalla compten amb la seva arma secreta, el seu tret distintiu im-
batible: la proximitat. D’altra banda, un dels aspectes més rellevants 
de l’experiència catalana de televisions locals ha estat la de l’ús de 
les tecnologies i la participació dels ciutadans en la producció de 
continguts i la creació de comunitat allà on existeixen. Justament 
per això, el seu ADN és perfectament compatible amb les capacitats 
que l’OTT aporta a l’audiovisual. Per tant, per tal de mantenir el vigor 
de la televisió local, resulta indispensable interrogar-se sobre com 
s’ha de donar resposta a aquest desafiament.

Aquest estudi pretén analitzar el conjunt de factors que intervenen 
en la mutació del sistema audiovisual a partir de la irrupció de l’OTT 
i en quina mesura els condicionants tecnològics, de mercat i regu-
ladors són propicis pel llançament a Catalunya d’un servei integral 
d’OTT per l’ecosistema audiovisual local català. A la llum de l’anàlisi 
d’experiències internacionals destacades, també es pretén identifi-
car el conjunt de factors que s’haurien de prendre en consideració 
per tal de definir les característiques d’aquest servei.

A càrrec d’Emili Prado (catedràtic de Comunicació Audiovisual i Pu-
blicitat de la UAB)

Presentador: Lluís Garriga (conseller delegat de la Xarxa Audiovi-
sual Local)

12.00 - 12.50
EL FUTUR DEL STREAMING
Mentre que els serveis d’entreteniment de streaming van experi-
mentar un creixement exponencial des de 2020 gràcies a COVID-19, 
es trencarà la bombolla de l’streaming de vídeo?

Amb els broadcasters llançant les seves pròpies ofertes a la carta i 
els productors de continguts creant els seus propis serveis de strea-
ming, com evolucionarà la indústria de la televisió i el vídeo?

En un món dominat per les plataformes digitals globals i una globa-
lització dels continguts en augment, quin lloc ocuparan els contin-
guts de nínxol i els continguts locals?

Què hi ha de les noves formes creatives i innovadores d’involucrar 
les comunitats d’espectadors i com ser pioners en el futur de 
l’entreteniment audiovisual?
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Taula rodona amb José Antonio de Luna (cofundador i COO de Fil-
min), Miquel Herrada (director d’operacions de la Xarxa de Comuni-
cació Local), Javier Pons (director general de Globomedia i director 
de continguts de The Mediapro Studio España) i Oriol Querol (direc-
tor general de Kosmos Studios)

Moderador: Nicolas Moulard (Managing Director Spain de Synchro-
nized)

13.00 - 13.50
EL PERIODISME MÒBIL. INNOVACIÓ TÈCNICA O PERIODÍSTICA?
El periodisme mòbil és alguna cosa més que una tecnologia de pro-
ducció informativa, suposa una transformació no només en les ruti-
nes productives de les redaccions dels mitjans de comunicació, sinó 
que el MoJo també permet explicar històries d’una forma diferent, el 
que provoca que estigui guanyant notorietat en l’actualitat. Aquest 
panell d’experts ajudarà a entendre les seves claus.

Taula rodona amb Núria de José (responsable del servei d’actualitat 
de la Xarxa de Comunicació Local), Leandro Lamor (delegat ge-
neral de l’agència EFE a Catalunya) i Miguel Ángel Martín-Pascual 
(director d’innovació estratègica de l’Instituto RTVE)

Moderador: Xavier Casanovas (periodista i professor del Departa-
ment de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la UAB)

13.50 - 15.20
PAUSA

15.20 - 16.00
CONSUM DE TELEVISIÓ: PANDÈMIA I CANVIS PREVISIBLES
Què ha passat amb el consum de televisió durant la pandèmia? Quin 
és l’ús que s’ha fet dels diferents dispositius de recepció? Què pas-
sarà d’ara endavant? Com afectarà a totes les televisions?

A aquestes preguntes intentarà respondre un dels majors experts 
espanyols en matèria d’audiències televisives.

A càrrec de Ricardo Vaca (director general de Barlovento Comuni-
cación)



MERCAT AUDIOVISUAL DE CATALUNYA28



NAU B1 29

16.10 - 17.00
EL PERIODISME MÒBIL: DE LES AULES AL CARRER
Des periodistes amb àmplia experiència en l’àmbit del periodisme 
mòbil dialoguen al voltant d’una constatació: la teoria i la pràctica 
van de la mà en un sector emergent, amb molt potencial, i que apos-
ta per la innovació.

A càrrec de Núria Martínez Ribot (periodista en l’àrea audiovisual 
del diari digital Público) i Leonor Suárez Rodríguez (redactora 
en cap d’Informatius a Radiotelevisión del Principado de Asturias 
(RTPA))

Presentadora: Candela Ollé Castellà (directora acadèmica del Màs-
ter en Periodisme i Comunicació Digital de la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC))

Sessió en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC) i el Clúster Audiovisual de Catalunya

17.10 - 18.00
NOVES EXPERIÈNCIES DE RÀDIO MUSICAL
L’entorn en què es produeix l’emissió i el consum de música està 
canviant des de fa anys. En el camp de la ràdio i en el de les plata-
formes s’estan produint noves experiències d’èxit. En aquesta sessió 
ens farem ressò d’algunes d’elles.

Taula rodona amb Carles Aledo (cap d’iCAT FM), Molo Cebrián (po-
dcaster a Spotify), Carlos Galán (fundador i CEO de Subterfuge 
Radio) i Marta Salicrú (periodista i directora de Radio Primavera 
Sound)

Moderador: Bruno Sokolowicz (periodista, presentador i emprene-
dor)

Sessió patrocinada per 
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CATALUNYA, HUB DE L’AUDIOVISUAL  
DEL SUD D’EUROPA: FEM-HO JA

DANIEL CONDEMINAS I TEJEL
CONSULTOR EN COMUNICACIÓ

La indústria de l’audiovisual creix per una interacció expansiva entre 
la connectivitat digital i els nous hàbits de consum d’oci cultural. El 
nostre país compta amb diversos actius -talent, teixit empresarial, 
grups mediàtics...- que haurien de poder-nos situar en una posició 
destacada dins l’ecosistema europeu, si orientem adequadament to-
tes aquestes potencialitats en un projecte guanyador i el materialit-
zem en molt pocs anys. Com a la dita popular, davant dels accelerats 
canvis d’aquest sector a nivell mundial, «qui no corre, vola».

Molt encertadament, el projecte de fer de Catalunya un hub de 
l’audiovisual i dels videojocs és fruit de la col·laboració entre el sec-
tor públic i el privat i ha esdevingut una de les prioritats del Govern 
en la consecució dels fons Next Generation de la UE. A l’espera de 
veure com poden encaixar, positivament, aquest projecte i el que 
impulsa en solitari el grup Mediapro, voldria destacar-ne dues virtuts 
que alguns anem reclamant de fa molt de temps. Primera, que no 
té una mirada només cap a la producció, sinó a tota la cadena de 
valor de la indústria; cosa que de retruc incrementaria la creació de 
més i més diversificats continguts. I la segona, que juga a fons en 
la incardinació del sector creatiu i el tecnològic: R+D+I, continguts 
immersius... Sí, l’audiovisual, des del seu origen, s’ha desenvolupat 
gràcies a la tecnologia, però cal deixar de mirar-la com un servei o 
una simple eina i donar-li el protagonisme que ens ha de permetre 
fer un salt endavant i no dues passes enrere.

Si fa prop de quaranta anys la creació de TV3 va esdevenir un factor 
determinant en l’impuls del sector de la comunicació audiovisual 
(impacte en altres sectors de les indústries culturals, normalització 
del consum de continguts en català, més empreses, noves oportuni-
tats laborals…) aquest futur hub podria tenir un efecte catalitzador 
similar en aquesta tercera dècada del segle XXI.

No ens podem permetre que això acabi com amb l’esperançador 
projecte del Parc BZ Barcelona Innovació de fa una dècada. No hi 
haurà una tercera oportunitat, i menys davant les potents dinàmi-
ques de concentrar-ho gairebé tot a Madrid. Aprofitem aquesta, a 
fons i ara.

OPINIÓ
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PONENTS

CARLES
ALEDO
cap d’iCAT

MOLO
CEBRIÁN
podcaster a Spotify

Llicenciat en Comunicació Audiovisual i màster 
en Teoria i Pràctica del Documental Creatiu per 
la UAB.

Amb anterioritat ha estat sotseditor dels Infor-
matius de Catalunya Ràdio de cap de setmana 
i coordinador de Catalunya Informació, guio-
nista a Tele 5; redactor, reporter i guionista de 
documentals a Cuatro, reporter a TV3 i també 
va treballar a Canal +, Terra, Localia TV, Radio 
Tiempo, La prensa de Ibiza i Cadena COPE Ibi-
za.

Des de 2010 és el cap d’iCAT a Catalunya Rà-
dio.

Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la 
Universitat Complutense de Madrid. Va co-
mençar com a locutor en ràdios musicals 
d’àmbit nacional (Los 40, Kiss FM i Cadena 
100) i va tenir seccions i programes en emisso-
res convencionals (RNE i Cope).

Ja com a podcaster va produir i presentar el 
primer podcast en castellà al món per Spotify 
Studios; ha realitzat i presentat el primer pod-
cast narratiu sobre el trastorn bipolar per Po-
dium Studios i també ha ideat i dirigit alguns 
podcasts corporatius.

Presenta i produeix el podcast de psicologia 
més escoltat en espanyol, Entiende tu mente 
i un segon podcast de caràcter més personal, 
Saliendo del círculo. En total, tots els podcasts 
que produeix superen ja els 50 milions de re-
produccions.
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PONENTS

NÚRIA
DE JOSÉ
responsable
del servei d’actualitat 
de la Xarxa
de Comunicació 
Local

JOSÉ
ANTONIO
DE LUNA
cofundador
i COO de Filmin

Llicenciada en Periodisme per la Universi-
tat Autònoma de Barcelona i vicedegana del 
Col·legi de Periodistes de Catalunya.

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.

Llicenciat en Ciències de la Comunicació per 
la UAB i MBA per ESADE. Va començar la seva 
carrera professional com a director de màrque-
ting a Manga Films i amb posterioritat va ser 
contractat per Sogecable com a director de 
l’àrea de distribució en suport físic i vendes de 
TV de Sogepaq/Sogecine. 

El 2005 va ser nomenat director màrqueting 
i productes derivats de Cuatro. Aquell mateix 
any va abandonar la companyia per unir-se a 
Cameo com a director de continguts. El 2007, 
juntament amb amb altres socis, va fundar la 
plataforma Filmin, on actualment s’ocupa de 
la gestió estratègica de negoci, adquisicions, 
vendes i comunicació.

Això s’afegeix les seves col·laboracions com a 
professor extern en l’ECAM o en el Màster de 
Producció de la Universitat Carlos III de Madrid.
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CARLOS
GALÁN
fundador
i CEO
de Subterfuge
Radio

MIQUEL
HERRADA
cap d’operacions
de la Xarxa
de Comunicació 
Local

El 1989 edita el fanzín Subterfuge, que uns anys 
més tard i amb la col·laboració de Gemma del 
Valle es converteix també en un segell disco-
gràfic independent. Avui, el seu catàleg comp-
ta amb milers de referències i èxits alternatius. 

Arran de la reconversió industrial provocada 
per la revolució digital, a partir dels 2000 co-
mencen a dissenyar un negoci 360º, creant la 
marca Subterfuge Events dedicada a booking, 
management, producció d’esdeveniments i tre-
ball amb marques. També desenvolupen Pizza 
Pop, una editorial amb més de 5.000 cançons, 
treballant amb les principals agències i produc-
tores de país i també de fora.

La marca Subterfuge també acull una plata-
forma de podcasts amb més d’una vintena 
de programes, entre els quals destaca l’espai 
d’entrevistes Simpatía por la industria musical.

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 au-
diovisuals locals, especialment als mitjans pú-
blics de Sant Cugat del Vallès, on va ser di-
rector de Cugat.cat després de ser redactor 
d’informatius, cap de redacció i cap de contin-
guts del mitjà multimèdia. També va ser redac-
tor 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.
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LEANDRO 
LAMOR
delegat general
de l’agència EFE
a Catalunya

NÚRIA 
MARTÍNEZ 
RIBOT
periodista en l’àrea 
audiovisual del diari 
digital Público

És reportera, redactora i presentadora de Pú-
blico TV des de 2018. Ha estat redactora de la 
sèrie documental produïda per Mediapro sobre 
el judici del Procés.

Anteriorment havia estat redactora del diari 
Ara a Barcelona i a Madrid i redactora freelance 
a La Voz de Galicia, BTV i El Periódico.

És autora del llibre Revolució a les aules. Ca-
talunya, pionera en la nova educació del segle 
XXI. Ha obtingut el Premio Internacional de 
Periodismo Móvil 2020 i el Premio Injuve de 
Periodismo y Comunicación 2020 per la seva 
cobertura de la missió 75 de l’ONG Open Arms.

És llicenciat en Ciències de la Informació per la 
UAB i postgrau per la UOC.

Des de 2005 dirigeix i coordina la delegació de 
l’agència EFE a Catalunya. És el primer delegat 
sorgit de la pedrera de la mateixa agencia de 
notícies.

PONENTS
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MIGUEL 
ÁNGEL 
MARTÍN-
PASCUAL
director d’innovació 
estratègica de 
l’Instituto RTVE

Postgraduat i màster per la UAB. Va començar 
a TVE Catalunya com a ajudant de realització 
i posteriorment com a cap de disseny i imatge 
i després com a realitzador de Corporación de 
Radio y Televisión Española. 

També va ser professor associat de l’àrea de 
Comunicació Audiovisual, Periodisme i Publici-
tat de la UAB. Entre 1988 i 2004 va ser direc-
tor de nous projectes i desenvolupaments de 
l’Instituto Oficial de Radio y Televisión, Centro 
de Formación de RTVE, i des de 2004 ocupa 
el càrrec de coordinador i responsable de for-
mació. 

Actualment treballa al Departament de Co-
municació Audiovisual i Publicitat de la UAB, 
investigant en comunicació, narratives de mi-
tjans, ciències cognitives i interacció humà-or-
dinador. 

PONENTS

JAVIER 
PONS
director general
de Globomedia
i director
de continguts
de The Mediapro 
Studio España

Va cursar estudis de Ciències de la Informa-
ció a la UAB i va començar a treballar a Ràdio 
Reus, a Ràdio Salou i a Ràdio Lleida.

El 1990 va ser nomenat cap de programes de 
Ràdio Barcelona i un any més tard es va incor-
porar com a director d’antena i posteriorment 
director general de la ràdio musical francesa 
M40. De retorn a la península, va ser director 
de la cadena M80 i després va passar a dirigir 
la cadena 40 Principales. 

El 2001 va canviar la ràdio per la televisió, in-
corporant-se a l’equip de la productora El Te-
rrat, en qualitat de director general. Entre 2007 
i 2010 va ser director de Televisión Española i 
posteriorment CEO de Prisa Radio.
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ORIOL 
QUEROL
director general
de Kosmos
Studios

EMILI
PRADO
catedràtic
de Comunicació
Audiovisual
i Publicitat
de la UAB

Llicenciat en Comunicació Audiovisual, Querol, 
compta amb una experiència de quinze anys 
en el sector audiovisual. Durant aquest temps 
ha treballat en els departaments de contingut 
de mitjans de comunicació com la Cadena SER, 
La Sexta, Cuatro, TV3 o BTV, així com en diver-
ses productores audiovisuals, com Lavinia, Bo-
caBoca, El Terrat o Producciones del Barrio. A 
més, ha dirigit documentals i sèries documen-
tals, entre els quals destaquen Matchday: Inside 
FC Barcelona o Break Point: a Davis Cup Story.

Kosmos Studios és una companyia del Grup 
Kosmos, fundada i presidida pel jugador del FC 
Barcelona Gerard Piqué.

Ha desenvolupat la seva activitat professional 
en ràdio, televisió i premsa. Actualment és el 
director del Grup de Recerca en Imatge, So i 
Síntesi (GRISS) de la UAB; d’EuroMonitor i 
USAMonitor, observatoris permanents de la te-
levisió a Europa i Amèrica del Nord i president 
del Premi Möbius Barcelona Multimèdia.

Ha estat degà de la Facultat de Ciències de la 
Comunicació de la UAB i degà de la Facultade 
de Ciencias da Información de la Universidade 
de Santiago de Compostela.

Ha estat professor i investigador convidat a 
nombroses universitats nacionals i internacio-
nals i assessora diferents administracions, com-
panyies i autoritats reguladores.

Ha estat el coordinador de l’estudi del CAC so-
bre comunicació local i és autor de diferents 
obres sobre ràdio, televisió i TIC. 

PONENTS
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MIQUEL 
RUTLLANT
president
del Clúster
Audiovisual
de Catalunya

Enginyer superior en telecomunicacions per la 
UPC i MBA d’IESE. Ha ocupat diversos càrrecs 
de responsabilitat en empreses del sector au-
diovisual: director comercial de TVC Multimè-
dia a la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals i director territorial de l’enginyeria 
audiovisual Vitelsa.

Des de 2012 és el director general del Grup La-
vinia, un dels principals grups de continguts i 
serveis audiovisuals a Espanya. 

MARTA 
SALICRÚ
periodista
i directora de Radio 
Primavera Sound

Llicenciada en Humanitats i Periodisme. Ha es-
tat cap de redacció i redactora de música a la 
revista Time Out Barcelona, col·laboradora de 
la revista Rockdelux i de l’emissora iCat FM.

Ha exercit la docència a l’escola Elisava, Inter-
national Music Business School (IMB) i l’ESCAC 
i ha impartit el seminari Podcàsting: cómo posi-
cionarse en las redes sociales a la UOC.

Ha participat com a ponent a esdeveniments 
internacionals de la indústria musical, com Eu-
rosonic Noorderslag (ESNS), Primavera Pro, M 
for Montreal, Lisbon International Music Net-
work (MIL) i BIME Pro.

És coautora dels llibres Putos himnes genera-
cionals i Apolo: 75 anys sense parar de ballar 
i també és la meitat del dúo de dj Bonnie & 
Clyde.
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LEONOR
SUÁREZ
RODRÍGUEZ
redactora en cap
d’Informatius
a Radiotelevisión
del Principado
de Asturias (RTPA)

Llicenciada en Ciències de la Informació per la 
Universitat Complutense de Madrid i en Geo-
grafia i Història per la UNED. És una de les pio-
neres del periodisme mòbil a Espanya. El seu 
treball ha estat premiat per institucions inter-
nacionals, com Thomson Foundation o Circom 
Regional Europe. És autora de documentals i 
reportatges gravats i editats íntegrament en 
dispositius mòbils, exhibits i premiats, entre 
d’altres, en l’iPhone Film Festival, Mojo Itàlia o 
Mojofest. 

És editora del programa Asturias Semanal 
de la televisió pública d’Astúries i professora 
col·laboradora docent de Periodisme Mòbil del 
Màster de Periodisme i Comunicació Digital de 
la UOC. 

RICARDO
VACA
director general
de Barlovento 
Comunicación

Llicenciat en Ciències de la Informació per la 
Universidad Complutense de Madrid i doctor 
en Ciències de la Comunicació per la Univer-
sidad San Pablo CEU, on també ha impartit la 
docència.

Ha estat director general de la Cadena Rato i 
d’Onda Cero i el 1991 fa el salt a la televisió com 
a director d’expansió, gabinet tècnic, análisis 
i comunicación a Antena 3 TV i Audiovisual 
Sport

És autor dels llibres Quién manda en el man-
do. Comportamiento de los espectadores ante 
la televisión; els dos volums de El ojo digital; 
El puzle de la audiencia televisiva; El perfil de 
la audiencia de Cuatro y la Sexta: 2005-2008 
i Televisión, pantallas y convergencia digital. El 
consumo, clave de bóveda de la industria au-
diovisual, entre d’altres.

El 1998 funda Barlovento Comunicación, em-
presa especialitzada en consultoria audiovisual 
i des de 2016 presideix la societat ETIQMEDIA, 
empresa tecnològica d’anàlisis de continguts 
audiovisuals.

PONENTS
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XAVIER 
CASANOVAS
periodista i professor 
del Departament
de Comunicació
Audiovisual
i Publicitat
de la UAB

LLUÍS
GARRIGA
conseller delegat
de la Xarxa
Audiovisual Local

Periodista, consultor i professor de Comuni-
cació Audiovisual a la UAB i de continguts en 
Social Media a la UOC. Llicenciat en Ciències 
de la Informació, màster en Gestió d’Empreses 
Audiovisuals i postgrau en Reportatge de Tele-
visió per la UPF.

Ha estat director de continguts i informatius 
a Onda Cero Catalunya; director, presentador 
i redactor de programes i informatius a Onda 
Cero, Onda Rambla, COM Ràdio, RNE-Ràdio 4, 
TVE, Betevé, TV L’Hospitalet i Ràdio Sant Cu-
gat.

Guardonat amb el Premi Ondas a la Millor Co-
bertura Informativa pels atemptats a Barcelona 
i Cambrils, el Premi Civisme de la Generalitat 
de Catalunya i el Premi Montserrat Roig al Pe-
riodisme i Comunicació Social de l’Ajuntament 
de Barcelona.

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 sotseditor 
d’informatius, i també ha estat redactor en cap 
del Diari de Barcelona.

PRESENTADORS
I MODERADORS



NICOLAS
MOULARD
Managing
Director Spain
de Synchronized

CANDELA
OLLÉ

CASTELLÀ
directora acadèmica 
del Màster
en Periodisme
i Comunicació
Digital de la
Universitat Oberta
de Catalunya (UOC)

Desenvolupador de negocis internacionals, 
amb més de vint anys d’experiència en la pro-
moció de solucions intel·ligents als mitjans de 
comunicació. El seu objectiu és ajudar les em-
preses de mitjans a aprofitar la convergència 
digital i la innovació per portar el seu negoci al 
següent nivell.

Actualment està promovent solucions innova-
dores connectades a l’emissió, els mitjans de 
comunicació i les telecomunicacions (ràdio 
multiplataforma, televisió digital, mitjans on-
line) a través d’un ampli espectre de canals i 
activitats.

També organitza esdeveniments professionals, 
com ara les conferències Radio 2.0 i Big Media.

Periodista i doctora en documentació. És pro-
fessora agregada de la UOC i directora del 
Màster Universitari de Periodisme i Comunica-
ció Digital: Dades i Noves Narratives. És codi-
rectora de la revista acadèmica BiD (UOC-UB).

PRESENTADORS
I MODERADORS
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BRUNO
SOKOLOWICZ
periodista,
presentador
i emprenedor

Mentre estudia Ciències Econòmiques a la UB 
descobreix el món de la ràdio a les emissores 
locals del Maresme i el Barcelonès.

Durant una dècada és guionista i presentador 
del programa de televisió musical Sputnik del 
Canal 33. Va complementar els seus estudis 
amb un màster en direcció d’empreses de ràdio 
(UAB, Cadena SER, Santillana Formación) i ha 
treballat a TVE, Ràdio4-RNE, Los40, Catalunya 
Radio o iCat.

És soci fundador de ScannerFM, la primera rà-
dio que va començar a emetre exclusivament a 
través d’internet, una aventura que va ser me-
reixedora d’un Premi Ondas.
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RÀDIO TIRANA I 1.000 MÉS
MIQUI PUIG
MÚSIC I RADIOFONISTA MUSICAL

Més viva que mai, la ràdio ni de bon tros ha sigut desplaçada, crec 
que els nous temps en refermen el format dia a dia. Potser la manera 
de transmetre ja no és a la clàssica amb aparells del segle passat, 
però per sort el mitjà mai ha sigut nostàlgic.

La ràdio passa a internet de manera molt natural i les big companies 
de continguts saben que és un lloc on treure rendiment, econòmic. 
Allà són amb la xarxa de pescar. La nova ràdio demana menys es-
trelles, menys pressió política o de marques. Com el boom de les 
pirates, els podcasts, les ràdios per internet però amb llocs físics on 
veure qui hi ha darrera són llaminadures de l’inquiet. Pots passar-te 
una hora escoltant psicodèlia brasilera, o amb l’humor del moment. 
Passarà el garbell de la història, i els directors de podcasts buscaran 
un lloc nou on fer nosa, com ho varen fer fa un parell de temporades 
enrere amb els retoladors. 

Personalment, com a consumidor no m’acabo els continguts, i cada 
porta me n’obre una altre. Com anys abans les municipals van ser la 
gran pedrera, ara ho són les ràdios a internet, els podcasts. Camps 
oberts on crear, llocs on créixer. Llavors haurem de creuar els dits 
perquè els savis no tallin ales a les joves promeses, ni domestiquin 
els seus productes. Esperem que al fitxar algú per una ràdio (marca, 
lloc o espai) entenguin que el talent necessita rodar, lliscar, caure. 

I recordeu que una llista de cançons és fàcil de fer, però comunicar 
amb una veu està a l’abast de pocs. Viva, molt viva la ràdio musical. 
Escolta el teu prescriptor favorit, ell et farà lliure.

OPINIÓ
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PROGRAMACIÓ
11.00 - 11.40
QUÈ ESTÀ PASSANT EN EL CONSUM DE RÀDIO MUSICAL?
L’Estudi General de Mitjans és, des de fa dècades, el termòmetre 
més fiable que existeix sobre el consum de ràdio i el dels altres mi-
tjans en general. Un dels seus màxims directius explicarà, d’entre els 
canvis que s’han produït en l’entorn mediàtic, aquells que afecten la 
ràdio musical.

A càrrec de José Andrés Gabardo (director tècnic de l’Asociación 
para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC))

Presentador: Raúl Domingo de Blas (fundador i CEO de Know Me-
dia)

11.40 - 12.00
MEGATENDÈNCIES D’ESCOLTA D’ÀUDIO ALS ESTATS UNITS. LA 
RÀDIO I ELS NOUS ESCENARIS DE COMPETÈNCIA A PARTIR DE 
L’ENTORN DIGITAL (càpsula enregistrada)

Què està succeint en el mercat de la ràdio musical als Estats Units 
i altres mercats? Com és el consum de ràdio i de música a partir 
de les dades de l’estudi InfiniteDial? Com els oients descobreixen la 
nova música i com és el seu comportament segons els dispositius 
que escolten?

En aquesta sessió s’explicaran algunes de les últimes tendències en 
hàbits d’escolta als Estats Units partint dels resultats dt tres estudis 
d’Edison Research que tenen una àmplia difusió a la indústria: The 
Infinite Dial, Share of Ear i el Latino Podcast Listener Report.

A càrrec de Gabriel Soto (director de recerca d’Edison Research)

Presentador: Raúl Domingo de Blas (fundador i CEO de Know Me-
dia)

Sessió presentada per
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12.00 - 12.50
LES GRANS CADENES MUSICALS I EL NOU CONTEXT MUSICAL
Les grans majors de la ràdio musical a Espanya i Catalunya es troben 
confrontades des de fa anys a un repte important: el de fer front al 
nou entorn digital marcat per les plataformes online, els nous hàbits 
de consum i la varietat de dispositius de recepció. Els seus directius 
ens explicaran la seva visió sobre el tema i quines són les seves es-
tratègies de futur.

Taula rodona amb Vicent Argudo (director de cadenes musicals de 
PRISA Radio), Ernest Codina (director de RAC 105), Javier Llano 
(director de les cadenes musicals del Grupo COPE) i Patricio Sán-
chez (director de les cadenes musicals Atresmedia)

Moderador: Raúl Domingo de Blas (fundador i CEO de Know Media)

Sessió patrocinada per

13.00 - 13.50
PRESENTACIÓ DE LES CONCLUSIONS PEL DESENVOLUPAMENT 
DEL PLA ESTRATÈGIC DE LA XARXA AUDIOVISUAL LOCAL PER 
A LES RÀDIOS LOCALS
Diagnosi detallada de la situació del sector de la ràdio local i propostes 
d’actuació per fer front a la transformació profunda que s’està produint 
en el consum de continguts d’àudio i audiovisuals en general.

El desenvolupament del Pla Estratègic per a la ràdio local marca, 
com a objectiu bàsic, posicionar el sector de proximitat en els nous 
sistemes i nous hàbits de consum, on guanyen pes el podcast i el 
contingut sota demanda, en detriment de la ràdio tradicional. 

Aquest document és el fruit d’un treball de camp a partir de ses-
sions de treball mantingudes amb entitats locals de comunicació 
adherides a la XAL i amb diversos actors del sector, tant professio-
nals (de continguts i tecnològics) com acadèmics i institucionals.

A càrrec de Dídac Boza i Anna Murgadas (relators de la diagnosi)

Presentador: Lluís Garriga (conseller delegat de la Xarxa Audiovi-
sual Local) 

Aquesta sessió inclou la Comissió de Continguts de la ràdio de la 
Xarxa
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15.20 - 17.50
CRIDES DE COPRODUCCIÓ AUDIOVISUAL PER A LES RÀDIOS  
I TELEVISIONS ADHERIDES A LA XAL
En aquesta sessió de treball es valorarà la qualitat, el format així 
com la viabilitat tècnica i econòmica de les propostes presentades 
a les crides de continguts que es va convocar el passat mes de juny. 
L’objecte d’aquesta sessió és recollir l’interès de les ràdios i televi-
sions de proximitat a l’hora de confeccionar la nova oferta de pro-
gramació de La Xarxa pel 2022.

Les actuals crides s’han convocat per una banda, a les televisions de 
proximitat, fixant dues categories: programes divulgatius/entreteni-
ment i d’entreteniment/participació. I per altre, una crida conjunta a 
televisions i ràdios adherides, orientades a implementar una estra-
tègia de Responsabilitat Social Corporativa (RSC), que esdevingui 
una eina per posar en valor la missió i la funció de servei públic que 
presten els mitjans de comunicació de proximitat.

La sessió de treball també servirà per valorar els formats actuals i 
coproduccions de l’actual programació de La Xarxa.

13.50 - 15.20
PAUSA
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UN MOMENT DELICAT
FRANCESC LLOBET
DEGÀ DEL COL·LEGI PROFESSIONAL
DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Un any més el CPAC té el privilegi de ser convidat en el MAC, con-
vocatòria de referència per al sector audiovisual català que té una 
important projecció nacional i internacional i que és un punt de tro-
bada imprescindible. Enguany cal felicitar els organitzadors perquè 
han sabut adaptar-se a la nova situació derivada de la pandèmia per 
tal de continuar mantenint aquest punt tan importat de trobada. 
Una edició molt meritòria, ens consta que és fruit d’un gran esforç 
per començar a caminar cap a una necessària normalitat més que 
desitjada.

El CPAC sempre ha estat compromès amb la formació permanent 
dels professionals de l’audiovisual i en aquest cas és un honor per 
a nosaltres poder contribuir en els actes de la present edició amb 
una masterclass sobre “realitzacions en remot”, precisament aquest 
any de pandèmia que ens ha fet a tots més virtuals i ens ha forçat 
a endegar en un camp que potser no havíem aprofundit tant si no 
s’haguessin donat aquestes circumstàncies, però també voldria des-
tacar i valorar que aquesta situació ens ha fet palès la importància 
que té el sector de “l’entreteniment” per passar de forma més lleu-
gera el confinament, ens hem adonat de la importància que té per a 
les persones el fet de poder obrir una finestra cap a la imaginació i la 
creativitat del discurs audiovisual més enllà de l’actualitat i la notícia.

Moltes vegades en l’exercici de les diverses professions de 
l’audiovisual no som conscients de com és d’important el fet de tenir 
un referent per poder exercir lliurement i plena les nostres profes-
sions, per això en el CPAC aquest any estem compromesos també 
amb la revisió i ampliació del codi deontològic o de bones pràc-
tiques de l’audiovisual, per posar-lo al dia després d’uns anys de 
vigència i de posada en pràctica, i aprofitant també l’experiència del 
Consell Professional de Programes de la CCMA que es va crear en 
referència al nostre codi de bones pràctiques.

OPINIÓ
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OPINIÓ

En el CPAC també som conscients que vivim en un moment delicat. 
Fa temps que constatem i no ens cansem de repetir, que qualsevol 
cultura o societat que vulgui tenir al SXXI una normalitat i una certa 
presència al món o simplement sobreviure, no pot girar l’esquena a 
l’audiovisual. El procés de transformació del sector és imparable, i 
si aquest fet es fa evident en els avenços de les actuals revolucions 
tecnològiques, les dades massives, la televisió connectada, la comu-
nicació mòbil, l’UHD o 4K, la realitat augmentada, el podcasting... 
hi ha accions, potser més ocultes però no menys importants, que 
en decideixen el finançament i el lloc on es podrà desenvolupar el 
nostre sector. Efectivament, la legislació és fonamental per crear la 
possibilitat de desenvolupament d’una indústria de gran tradició en 
el nostre país, però que, per desgràcia darrerament, hi observem 
una preocupant reculada a la qual hi haurem de posar remei. Te-
nim grans reptes en aquest sentit i el CPAC hi està completament 
compromès. Haurem de fer front a la nova legislació audiovisual es-
panyola i catalana i estar a l’altura amb la resposta que s’hi hagi de 
donar des de Catalunya.

En un sector tan volàtil i global com el nostre, amb una tecnolo-
gia tan canviant i on els continguts que generem poden esdevenir 
tot d’una universals i al contrari poden ser bandejats i substituïts 
ràpidament per altres forans, la persistència del MAC ens omple 
d’esperança i esdevé una eina que ens ajuda a construir el futur que 
ens mereixem.
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PONENTS

VICENT
ARGUDO
director
de cadenes
musicals
de PRISA Radio

DÍDAC
BOZA
productor executiu
de la Xarxa
de Comunicació
Local

Llicenciat en Periodisme per la Universitat Car-
denal Herrera CEU de València. Va continuar la 
seva formació a la UAB i a la Columbia Univer-
sity i va iniciar la seva carrera en el periodis-
me local, treballant per Ràdio Alcoi, el Periòdic 
d’Ontinyent i el Diario Información de Alicante. 
El 2004 va ser cofundador de la primera ràdio 
musical en línia a Espanya: scannerFM.

Després del seu pas per la Cadena SER, va ser 
chief digital officer a PRISA Radio España, va 
liderar la incorporació de les xarxes socials com 
a forma natural de comunicació entre la ràdio 
i els oients i va crear les primeres aplicacions 
mòbils per a les ràdios musicals de Prisa.

Va començar professionalment com a perio-
dista a Ràdio Calella TV, en l’etapa inicial de la 
ràdio local a Catalunya. La trajectòria a la rà-
dio l’ha portat per RTVE-Ràdio 4, Cadena SER, 
Onda Cero, Cadena 13 i la Xarxa, on és coor-
dinador de coproduccions entre les emissores 
locals. 

Actualment és també impulsor de ràdio local 
comunitària (Ràdio Hostafrancs) i responsa-
ble de produccions especials de televisió de la 
Xarxa. En l’àmbit del periodisme digital va ser 
director de LaMalla.cat.
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JOSÉ
ANDRÉS
GABARDO
director tècnic
de l’Asociación
para la Investigación
de Medios
de Comunicación
(AIMC)

ERNEST
CODINA
director de RAC 105

Llicenciat en Ciències Matemàtiques per la Uni-
versitat de Múrcia, s’ha dedicat des de fa 30 
anys als estudis d’audiència. Des de 1989 i fins 
a 1995 va treballar a Ecotel, l’empresa guan-
yadora del concurs convocat per Radio Tele-
visión Española per establir el primer panell 
d’audímetres de televisió de l’estat.

Des de 1995 a AIMC és el responsable de 
l’Estudio General de Medios (EGM). El primer 
estudi multimèdia a Europa en abandonar el 
paper en favor del suport digital el 2002; els 
primers també a utilitzar un procediment de fu-
sió per integrar totes les ampliacions mostrals 
monomèdia el 2008 i des de 2018 substituint 
una part de la mostra per entrevistes en línia.

Llicenciat en periodisme per la Universitat de 
Vic, és cofundador d’Adolescents.cat, el mitjà 
líder a Catalunya en informació juvenil, i ha tre-
ballat per a diferents ràdios musicals com Flaix 
FM, Flaixbac, Els 40 principals i Maxima FM.

Va conduir Fricandó matiner, el programa ma-
tinal de RAC 105, durant gairebé dos anys, fins 
que el 2019 va incorporar-se com a copresen-
tador del programa APM? de Catalunya Ràdio.

Ara ha tornat a la ràdio musical del Grup Godó, 
amb un nou repte professional i com a presen-
tador del nou programa despertador, Matina, 
Codina!

PONENTS
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JAVIER
LLANO
director
de les cadenes
musicals
del Grupo COPE

Té més de 30 anys d’experiència en la ràdio 
musical. Va començar a treballar a Onda Vas-
ca, Radio Miramar Bilbao, Radio Correo i Radio 
Diario.

Des de 2006 és director de les emissores del 
Grupo Cope -Cadena 100, Rock FM i MegaStar-, 
tres marques destinades a sectors d’audiència 
diferents i que han experimentat un creixement 
que l’han fet mereixedor del Premio Bravo de 
Radio. 

És un dels creadors i formadors del curs de 
ràdio musical de la Fundación COPE, és do-
cent del màster de periodisme cultural del CEU 
Educational Group i ha estat membre el jurat 
en diverses edicions del programa Operación 
Triunfo de TVE.

ANNA
MURGADAS
periodista

Va iniciar la carrera a la ràdio a Ràdio Ciutat de 
Vilanova, Ràdio Cubelles i Ràdio Ribes. El 1995 
va entrar a COM Ràdio, com a sots editora de 
l’informatiu La Nit. Posteriorment va treballar 
als magazins matinals El Matí de Josep Cuní i 
La República, amb Joan Barril. També va dirigir 
i presentar programes d’entreteniment com El 
club dels assassins o Dinem i en parlem.

A la Xarxa ha estat editora d’informatius i ac-
tualment coordina programes radiofònics no 
diaris, com La ràdio escolta els avis, menció de 
qualitat a la darrera edició dels Premis Ràdio 
Associació de Catalunya.



MERCAT AUDIOVISUAL DE CATALUNYA60



PLATÓ DEL CENTRE AUDIOVISUAL 61

PONENTS

PATRICIO
SÁNCHEZ
director
de les cadenes
musicals Atresmedia

Va estudiar Ciències de la Informació a la UAB. 
Va començar a treballar com a cap de progra-
mació a Radio RKOR i després a Radio Club 25.

Des de 2005 és el director de les cadenes mu-
sicals Atresmedia, Europa FM i Melodía FM.
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RAÚL
DOMINGO
DE BLAS
fundador i CEO
de Know Media

LLUÍS
GARRIGA
conseller delegat
de la Xarxa
Audiovisual Local

Té més de 30 anys d’experiència en les àrees 
de gestió, màrqueting i comunicació en ràdio. 
Va ser tècnic en estudis de mercat a Inner Re-
search i director del sistema de mesurament 
d’audiències ICP/Ràdio. El 1992 va fitxar per 
Onda Cero Radio, on va ser director de recerca 
i audiències, director d’Onda Cero Música i di-
rector de màrqueting i comunicació. 

El 2003 va fundar Know Media, una empre-
sa que presta serveis a grups de comunica-
ció d’Espanya i Llatinoamèrica i que ha estat 
guardonada amb el premi a l’excel·lència en 
enquestes, atorgat per SSI Quest.

Ha estat president de l’Asociación Españo-
la de Radio Comercial (AERC), conseller de 
l’Asociación Internacional de Radio (AIR/IAB), 
membre de l’NAB Europe Advisory Commit-
tee i membre de la Comissió Tècnica d’AIMC. 
Col·labora com a professor en escoles de nego-
ci i imparteix conferències en cursos, seminaris 
i màsters.

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 sotseditor 
d’informatius, i també ha estat redactor en cap 
del Diari de Barcelona.

PRESENTADORS
I MODERADORS
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UN SUPERPODER RECLAMA
UNA GRAN RESPONSABILITAT
FRANCESC CASTANYER
DIRECTOR DE BLUE GLOBE MEDIA

Poques vegades en la història els i les estudiants han disposat de més 
eines de comunicació que en aquest moment. La seva capacitat de 
relació amb el món sencer es concentra en un mòbil que els dóna ac-
cés a les amistats, a la informació, a les compres o a l’entreteniment. 
Són alhora espectadors i emissors. Superherois i superheroïnes amb 
un gran poder. El post d’un o d’una adolescent pot generar un im-
pacte superior a la notícia d’un grup de comunicació amb un exèrcit 
de periodistes i professionals del posicionament SEO. I el que és més 
important, pot arribar a tenir més influència entre els seus lectors que 
l’editorial d’una reputada capçalera centenària.

Un influencer, és a dir, un jove amb milers de seguidors, és capaç de 
moure masses i generar corrents d’opinió en qualsevol sentit. I un fo-
llower, és a dir, un incondicional seguidor, és molt vulnerable perquè 
dóna credibilitat a missatges sense filtre i sovint induïts per interessos 
comercials o ideològics. Precisament perquè un gran poder reclama 
una gran responsabilitat, l’educació mediàtica hauria de ser una ma-
tèria imprescindible als centres educatius. És necessari ajudar-los a 
controlar aquesta arma descomunal que tenen a la butxaca.

El mobile journalism és un magnífic pretext perquè els i les estu-
diants redescobreixin el mòbil com a canal de comunicació i el pe-
riodisme aplicat a l’escola és una gran oportunitat per ensenyar els i 
les joves a orientar la seva capacitat d’influència cap als grans reptes 
que tenim oberts com a societat, com per exemple, l’emergència 
climàtica, la desinformació o la lluita per la igualtat de gènere per 
posar només tres exemples. 

Aquesta és la proposta del projecte Revista Escolar Digital (RED) 
que avui ja compta amb més de 4.500 redactors i redactores de 
més de 70 centres educatius que expliquen l’actualitat del seu 
entorn amb equips MoJo a les mans. Darrere d’aquest programa 
d’educació mediàtica hi ha periodistes i docents, però també mi-
tjans de comunicació i universitats. I cada cop més institucions pú-
bliques que han vist la necessitat de fomentar el pensament crític 
als centres educatius.

OPINIÓ
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STREAMING I NOUS SISTEMES DE TREBALL A 
TELEVISIONS I RÀDIOS
Com dur a terme streamings i transport d’àudio i vídeo IP de ma-
nera fiable, amb baix retard i alta qualitat. A més de tractar de com 
atenem les noves demandes de televisions amb els sistemes de con-
tinuïtat i compatibilitat amb plataformes cloud d’Estructure Media 
System i el HDX4 Radio de Hardata.

A càrrec d’Enrique Arce (CEO d’ICC Broadcast IT Services & Solu-
tions), Martín Fayard (cap de vendres de Hardata - Argentina), Ja-
vier Ortolan (responsable del departament de prevenda de Harda-
ta - Argentina) i Luis Velasco (director de màrqueting d’Estructure 
Media System)

SESSIONS
PREENREGISTRADES

JVC
Presentació de la nova gamma de productes de la companyia. En 
especial la càmera PTZ 4K amb streaming SRT i VITC i altres equips 
ENG per sincronització REMI, amb connected cam studio, un siste-
ma de realització tot en un de JVC. 

A càrrec de Carlos Martínez (responsable d’enginyeria i vendes de 
JVC Professional Systems Espanya i Portugal)

Sessions preenregistrades i consultables online a partir de la jornada 
del MAC al canal de vídeo.
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NEOVIDEO DIGITAL
Presentació de l’activitat empresarial, estratègia i model de negoci 
d’aquesta companyia dedicada a la importació i distribució. Inclou 
un resum del seu catàleg de productes, els distribuïdors amb els 
quals treballa, els mercats i perfils de clients als quals es dirigeix i les 
necessitats que cobreix.

També es detallen les perspectives de futur de l’empresa i l’exploració 
de nous mercats i oportunitats.

A càrrec d’Albert Renú (CEO de Neovideo Digital)

LLIÇONS I PERSPECTIVES DE FUTUR DE 
L’EXHIBICIÓ CINEMATOGRÀFICA A CATALUNYA
Les teories apocalíptiques diuen que els cinemes han estat en crisi, 
com a mínim, des dels anys 50. L’arribada de la televisió a les llars, 
els videoclubs, els diferents suports de pel·lícules en format domès-
tic, les plataformes de video on demand... tot han estat amenaces 
per a l’hegemonia de les sales de cinemes pel que fa al consum de 
pel·lícules. Després de la pandèmia per la COVID-19, l’explosió de les 
plataformes i el canvi de mentalitat de les grans distribuïdores, quin 
futur ens espera als cines? Quines estratègies i quins models tenen 
més possibilitats d’adaptar-se als nous models de consum?

A càrrec de Xavier Bach (president de l’associació CineBaix de Sant 
Feliu de Llobregat) i Francesc Vilallonga (professor de Comunicació 
Audiovisual de la Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquer-
na-URL i membre del Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona)

Moderador: Martí Pujadas (coordinador del Cinema Edison de Gra-
nollers)

La taula rodona es complementa amb l’emissió del documental 
2021. Odissea al cinema d’Arnau Fortuny.

SESSIONS
PREENREGISTRADES
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2021. ODISSEA AL CINEMA

Viu l’odissea que han hagut de passar quatre cinemes diferents 
en una època cada vegada més enfocada al consum audiovi-
sual en línia i on la indústria cultural manca de reconeixement i 
ajudes econòmiques per part del govern espanyol. A tot això li 
sumem la situació actual de pandèmia en què les mesures res-
trictives de la Covid han dificultat encara més l’estat en què es 
troben. 

A través de l’opinió i experiències quatre persones que formen 
part de quatre institucions cinematogràfiques diferents enten-
drem millor com han viscut aquesta amenaça, els recursos de 
què disposen i les possibles solucions per incentivar el setè art 
a les sales de cinema.

Sessió en 
col·laboració
amb

MOBILE JOURNALISM: UNA EINA PER FOMEN-
TAR EL PENSAMENT CRÍTIC ENTRE ELS JOVES
Els smartphones s’han convertit en el company de viatge indiscu-
tible de qualsevol adolescent. Què passaria si, a més de ser el seu 
principal canal de socialització, també ho empressin per explicar 
què està passant al seu voltant?

El projecte Revista Escola Digital (RED), la xarxa de diaris redactats i 
gestionats directament per estudiants de secundària i batxillerat, ha 
fet del telèfon mòbil una eina comunicativa també dins de l’aula. El 
KIT MoJo, ideat per Shoulderpod, permet transformar els dispositius 
mòbils en càmeres de vídeo de qualitat al mateix temps que manté 
les prestacions d’ús del propi telèfon.

A càrrec d’Enrique Frisancho (CEO de Shoulderpod) i Elisa Pont 
(directora adjunta de Blue Globe Media)
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HISTÒRIC DE MAC SESSIONS CONSULTABLES

AEQ
A càrrec de Nacho Olivella (gestor de comptes de la zona de Cata-
lunya d’AEQ)

UDOL DE LLOP
A càrrec de Ramon Vallès (productor d’Udol de Llop)

PANASONIC
A càrrec de Paulo Morete (Partner Account Manager de Panasonic) 
i Joan Manel Simon (Technical Sales Support Engineer de Panaso-
nic)

SONY
A càrrec de Yhazmina Díaz (Live Production Solution Specialist de 
SONY)
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DE LA BUTXACA A LA PANTALLA
EN TEMPS RÈCORD

ENRIQUE TENA IBÁÑEZ
PERIODISTA ESPECIALITZAT EN TELEVISIÓ 
I MOJO

“La millor càmera és aquella que sempre portes amb tu. Què fas 
amb la teua?”. Esta és la pregunta que plantege a qualsevol com-
pany del món. Bé, en les nostres mans tenim una ferramenta po-
derosa i també la decisió de formar-nos en esta matèria. El Mobile 
Journalism, el MoJo, és ja el nostre millor aliat. 

Per què és necessària esta actualització? El periodista al carrer la 
necessita per fer front a una societat sense pausa, on el directe i la 
immediatesa són accessibles només amb este dispositiu. La pandè-
mia ha mostrat tota la seua valia i ha accelerat la digitalització de la 
nostra professió. 

La formació en MoJo és necessària. A més, és complementària amb 
l’ensenyança dels paràmetres tècnics de les càmeres convencionals. 
De fet, saber què és el diafragma, l’enfocament, etc. és necessari per 
a després poder utilitzar apps com FilMic Pro.

Es tracta d’una forma de treballar disponible per a tothom, acces-
sible, i això fa que la feina del periodista es democratitze. El MoJo 
trenca amb la idea que només existeixen cinc o sis grans mitjans, 
d’esta manera els consumidors tenen més finestres on informar-se. 

El MoJo en les aules dóna a l’estudiantat una independència, una full 
experience, on elles i ells són directors del contingut que vulguen 
crear. A les aules, els docents han d’ensenyar l’estudiantat com pro-
duir nous continguts audiovisuals i a conèixer els punts més forts, i 
les seues limitacions.

La meua pròpia experiència em diu que el MoJo és sinònim d’agilitat, 
mobilitat, proximitat i immediatesa. Només amb un sol dispositiu es 
pot produir, gravar, editar i emetre una notícia. 

En definitiva, el MoJo ajuda a desenvolupar la vocació del periodista, 
atorgant-li noves mirades del tractament d’una notícia. D’esta forma 
tindre una formació en Periodisme Mòbil, alimenta la creativitat al-
hora de poder construir noves narratives transmèdia.

OPINIÓ
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A CATALUNYA

PROGRAMACIÓ
SALA OBERTA DEL CAM

10.40 - 11.10
OBERTURA DE LA PRIMERA TROBADA DE PODCASTING  
A CATALUNYA

11.20 - 12.10
CONFERÈNCIA D’OBERTURA I POSTERIOR DEBAT
El futur d’una empresa radiofònica passa per fer convergir l’àudio 
offline, o sigui la ràdio tradicional, i els continguts sonors online? Una 
empresa radiofònica ha de plantejar-se la creació de podcasts na-
dius? Quin és el present i futur dels continguts sonors des de la pers-
pectiva de l’empresa i de l’audiència?

A càrrec de Maria Jesús Espinosa de los Monteros (directora gene-
ral de PRISA Audio)

Presentadora: María Gutiérrez (professora del Departament de Co-
municació Audiovisual i Publicitat de la UAB)

12.20 - 13.10
PODCASTS CULTURALS DE PRODUCCIÓ INDEPENDENT 
Presentació de cadascun dels projectes per a respondre a la pregunta 
de si els continguts culturals tenen espai en l’univers podcast. Quin 
valor afegit aporten en front de les propostes de mitjans convencio-
nals? Actualitat i/o reflexió i/o prescripció: quina és la clau?

Taula rodona i posterior debat amb Berta Galofré (podcaster de 
Mentrimentres), Òscar Piera (CEO i director de projectes de TresDeu 
Media) i Bernat Puigtobella (fundador i editor de Núvol)

Moderador: Raúl Terol (professor del Grau de Comunicació Audiovi-
sual i del Màster en Comunicació Transmedia al Campus de Gandia-
Universitat politècnica de València)
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13.10 - 13.20 
PODCASTING: RESUM I HISTORIAL DE MONETITZACIÓ  
(PRIMERA EMISSIÓ)
A càrrec d’Óscar Sermeño (director de desenvolupament de mercats 
de Triton Digital)

Sessió patrocinada per 

13.20 - 14.10
PRODUINT PODCASTS
Per què iniciar-se en el món del podcast? Què ha implicat produir 
aquest tipus de continguts sonors? Com han evolucionat en els seus 
plantejaments entorn dels continguts i els processos de producció? 
Poden viure del podcast?

Taula rodona i posterior debat amb Anna Ferrer (comunicadora au-
diovisual i podcaster de Berícid Sulfúric), Marcus H. (director creatiu i 
cofundador de El Extraordinario) i Fran Izuzquiza (locutor i consultor 
de ràdio i podcaster de Yes We Cast)

Moderador: Xavier Ribes (professor del Departament de Comunica-
ció Audiovisual i Publicitat de la UAB)

14.20 - 16.00
PAUSA

16.00 - 16.50
PLATAFORMES DE PODCASTING
Què són i quina és la funció de les plataformes de podcasting? Accés 
gratuït o de pagament? Com juguen els continguts locals en l’univers 
podcast? Estratègies per a aproximar-se a l’audiència?

Taula rodona i posterior debat amb Dídac Boza (productor executiu 
de la Xarxa de Comunicació Local), José Antonio Gelado (Creator & 
Publisher Relations Manager de Podimo) i Juan Ignacio Solera (fun-
dador i director d’iVoox)

Moderador: Raúl Terol (professor del Grau de Comunicació Audiovi-
sual i del Màster en Comunicació Transmedia al Campus de Gandia-
Universitat politècnica de València)
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16.50 - 17.00 
PODCASTING: RESUM I HISTORIAL DE MONETITZACIÓ  
(SEGONA EMISSIÓ)
A càrrec d’Óscar Sermeño (director de desenvolupament de mercats 
de Triton Digital)

Sessió patrocinada per 

17.00 - 17.50
PODCASTS PERIODÍSTICS
Experiències de periodistes podcasters i de gestors d’empresa radio-
fònica en la producció i distribució de continguts periodístics. Quins 
valors afegits aporta el podcast a la seva producció? Quines rutines 
de producció han de ser modificades per a convertir un assumpte en 
podcast periodístic?

Taula rodona i posterior debat amb Ferran Auberni (editor de con-
tinguts digitals de Catalunya Ràdio), Adrián Caballero (periodista i 
emprenedor i podcaster de Simple política), Joan Catà (responsable 
del Servei de Coordinació de la Xarxa de Comunicació Local), Raül 
Flores (periodista i podcaster de 5W), Núria Jar (periodista i podcas-
ter de 5W), Álex Serrano (periodista del diari Las Provincias) i Carola 
Solé (periodista i podcaster)

Moderador: Eugenio Viñas (periodista i productor de continguts per 
a mitjans)
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18.00 - 18.50
CLOENDA DE LA PRIMERA TROBADA  
DE PODCASTING A CATALUNYA

LES CLAUS DEL PODCAST DE TRUE CRIME
Per què el true crime és un contingut d’èxit? Quines són les claus 
per a la seva producció? Des de la perspectiva de la narrativa, 
què s’ha de tenir en compte? Des de la perspectiva de l’empresa 
radiofònica el true crime és un reclam per a generar circulació de 
l’offline cap a l’online?

A càrrec de Carles Porta (periodista)

L’ESTRATÈGIA DIGITAL DE CATALUNYA RÀDIO
La ràdio pública de Catalunya ha endegat una estratègia de digi-
talització tan en la producció dels seus continguts com en la seva 
difusió. El seu Director fa balanç de la transformació i planteja els 
reptes de futur.

A càrrec de Saül Gordillo (director de Catalunya Ràdio)

Moderador: Josep Maria Martí (director de l’Observatori de la Ràdio 
a Catalunya (GRISS-UAB))
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PONENTS
FERRAN AUBERNI
EDITOR DE CONTINGUTS
DIGITALS DE CATALUNYA RÀDIO

Periodista de Catalunya Ràdio des del 1999 i actual editor 
dels continguts digitals de l’emissora des dels últims cinc 
anys. 

Al llarg de la seva trajectòria professional ha treballat com a 
especialista de cinema; ha presentat el programa informatiu 
Primera mirada a Catalunya Cultura i ha col·laborat en altres 
mitjans, com ara les revistes Fotogramas i Time Out.

DÍDAC BOZA
PRODUCTOR EXECUTIU DE LA XARXA AUDIOVISUAL LOCAL

Va començar professionalment com a periodista a Ràdio 
Calella TV, en l’etapa inicial de la ràdio local a Catalunya. La 
trajectòria a la ràdio l’ha portat per RTVE-Ràdio 4, Cadena 
SER, Onda Cero, Cadena 13 i la Xarxa, on és coordinador de 
coproduccions entre les emissores locals. 

Actualment és també impulsor de ràdio local comunitària 
(Ràdio Hostafrancs) i responsable de produccions especials 
de televisió de la Xarxa. En l’àmbit del periodisme digital va 
ser director de LaMalla.cat.

PONENTS
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ADRIÁN CABALLERO
PERIODISTA I EMPRENEDOR  

I PODCASTER DE SIMPLE POLÍTICA

Llicenciat en Ciències Polítiques i Periodisme, ha exercit en 
mitjans de comunicació -majoritàriament digitals-, empre-
ses, entitats i com a freelance. També va ser el responsable 
de la comunicació de Nacions Unides Espanya (ANUE). Ac-
tualment s’està doctorant en Estratègia Política i enfocant la 
seva carrera vers l’especialització en el periodisme de dades 
i la docència.

És creador de continguts per a blogs, YouTube i també pod-
casts. En aquest àmbit ha creat el Programa CVI, un curs to-
talment en línia de creació de contingut, creació d’audiència 
i comunitat i monetització.

És el sotsdirector de la revista digital Report.cat del Col·legi 
de Periodistes de Catalunya, on hi col·labora des de fa anys 
com a professor d’alguns dels seus cursos i també imparteix 
cursos de formació en empreses, ajuntaments i centres com 
ISSB, ESPRI o ESIC.

JOAN CATÀ
RESPONSABLE DEL SERVEI DE COORDINACIÓ DE LA XARXA 
DE COMUNICACIÓ LOCAL

Llicenciat en Ciències de la Informació per la UAB. Actual-
ment professor associat del Grau de Periodisme de la UPF. 

Ha estat editor, director de l’Informatiu del vespre, redactor 
en cap dels serveis informatius i corresponsal a França de 
Catalunya Ràdio, cap d’informatius de COMRàdio, cap del 
projecte comradio.com, director de comunicació de la XAL i 
l’ACL i director gerent de Mataró Maresme Digital.

PONENTS
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MARÍA JESÚS ESPINOSA DE LOS MONTEROS
DIRECTORA GENERAL DE PRISA AUDIO

Llicenciada en Comunicació Audiovisual per la Universidad 
Cardenal Herrera-CEU i D.E.A. en Història, Documentació i 
Anàlisi Fílmic per la Universidad Complutense de Madrid.

Va treballar com a coordinadora de producció i redactora de 
cultura a la Cadena COPE Catalunya i com a colaboradora 
a RNE. Va cofundar elextrarradio.com, una radio digital on 
demand premiada, entre altres reconeixements, amb un Pre-
mi Ondas nacional de radio a la innovación radiofónica i el 
Premio de la Academia de la Radio y las Artes a la innovación 
radiofónica. 

Ha dirigit la sèrie documental Biografias per a la Cadena Ser. 
Actualment coordina el bloc Días de vino y podcasts al diari 
El País.

És cap de projecte de Podium Podcast, la primera xarxa glo-
bal de podcasts en espanyol que PRISA Radio llança per a 
Espanya i Llatinoamèrica. El 2016 va rebre el seu segon Premi 
Ondas nacional a la millor plataforma radiofònica per internet.

Col·labora en diferents mitjans escrits de l’àmbit cultural i 
imparteix classes sobre innovació radiofónica, emprenedoria 
periodística i podcasting a diferents universitats del país.

ANNA FERRER
COMUNICADORA AUDIOVISUAL  

I PODCASTER DE BERÍCID SULFÚRIC

Llicenciada en Comunicació Audiovisual, Annadiplosis és el 
seu pseudònim com a membre estable de l’equip del pod-
cast de ficció sonora Berícid Sulfúric, juntament amb Laia 
Garcia, Vicent Ortega, Pau Pérez i Clara Schwarze.

Berícid Sulfúric va néixer com el projecte d’un grup de lo-
cutors i comunicadors que es van conèixer fent doblatge. El 
seu objectiu va ser crear el programa que els hauria agradat 
sentir: una radioficció humorística, àgil i dinàmica, reivindi-
cant la paròdia com a gènere, la radioficció com a format i el 
podcast com a mitjà. 

També és locutora radiofònica i il·lustradora.
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RAÜL FLORES
PERIODISTA I PODCASTER DE 5W

Llicenciat en periodisme per la UAB i màster en comunicació 
política per la UOC. Va Començar a la ràdio amb 13 anys, i 
des d’aleshores ha treballat als serveis informatius de la Ca-
dena SER i Catalunya Ràdio, entre altres mitjans, i també al 
departament de comunicació del Parlament de Catalunya.

Especialitzat en política, va centrar el seu treball final de 
màster en l’auge de l’extrema dreta europea.

Des de 2016 codirigeix i presenta el podcast 5W, una revista 
de periodisme narratiu i fotografia llançada un any abans per 
un grup de periodistes independents.

També és professor de Comunicació Política a la UB.

BERTA GALOFRÉ
PERIODISTA CULTURAL I PODCASTER DE MENTRIMENTRES

Graduada en Humanitats, especialitzada en filosofia. Actual-
ment forma part de la secció d’Art de Núvol, el diari digital 
de cultura.

És la creadora del podcast Mentrimentres, centrat en con-
tinguts humanístics i vinculats a la filosofia, l’art i la literatura.

Professionalment també col·labora amb la secció de filoso-
fia de l’Ateneu Barcelonès com a ponent adjunta i presenta 
actes culturals organitzats per l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts, així com per a altres Institucions públiques i pri-
vades.

JOSÉ ANTONIO GELADO
CREATOR & PUBLISHER RELATIONS MANAGER DE PODIMO

Va estudiar Periodisme a la Universidad Pontificia de Sala-
manca i després a la Universidad Complutense de Madrid. 
Va treballar a la cadena SER, la Cope i Ya.com, entre altres 
mitjans.

El 2004 es va convertir en el primer podcaster amb Comu-
nicando, un podcast sobre tecnologia, internet, cibercultura i 
jocs, guardonat als Premios 20blogs i als European Podcast 
Awards.

El 2005 va iniciar i va coordinar juntament amb altres pod-
casters la comunitat de podcast en castellà Podcastellano, 
amb els objectius de difondre el podcasting en espanyol mi-
tjançant fòrums, notícies, documentació i un directori.

Actualment treballa com a periodista freelance, especialitzat 
en tecnologia mòbil i és el responsable de les relacions amb 
creadors i podcasters de la plataforma de podcasts Podimo 
en castellà. Ha estat coordinador de projectes de Nxtmdia, 
tutor del Màster de Comunicació Corporativa i Institucional 
de la Universitat d’Alcalá de Henares i responsable del Servei 
Tècnic Suunto a Espanya.

És autor dels llibres La blogosfera hispana; Web 2.0. Manual 
(no oficial) de uso i El futuro es tuyo i col·laborador del diari 
El País i Público i revistes com Esquire.

MARCUS H.
DIRECTOR CREATIU I COFUNDADOR DE EL EXTRAORDINARIO

Llicenciat en dret i ciències polítiques per la Universitat de 
Buckingham i durant els primers 20 anys de la seva vida va 
viure a quatre continents diferents.

Va ser redactor de la revista Brandlife i el 2009 va cofundar 
la revista Yorokobu, de la qual va ser redactor en cap, direc-
tor creatiu i responsable de les accions de branded content. 
Al 2006 es va instal·lar a Madrid, combinant les facetes de 
director creatiu i de periodista.

El 2021 va cofundar el segell de podcast El extraordinario.

A CATALUNYA
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JOSÉ ANTONIO GELADO
CREATOR & PUBLISHER RELATIONS MANAGER DE PODIMO

Va estudiar Periodisme a la Universidad Pontificia de Sala-
manca i després a la Universidad Complutense de Madrid. 
Va treballar a la cadena SER, la Cope i Ya.com, entre altres 
mitjans.

El 2004 es va convertir en el primer podcaster amb Comu-
nicando, un podcast sobre tecnologia, internet, cibercultura i 
jocs, guardonat als Premios 20blogs i als European Podcast 
Awards.

El 2005 va iniciar i va coordinar juntament amb altres pod-
casters la comunitat de podcast en castellà Podcastellano, 
amb els objectius de difondre el podcasting en espanyol mi-
tjançant fòrums, notícies, documentació i un directori.

Actualment treballa com a periodista freelance, especialitzat 
en tecnologia mòbil i és el responsable de les relacions amb 
creadors i podcasters de la plataforma de podcasts Podimo 
en castellà. Ha estat coordinador de projectes de Nxtmdia, 
tutor del Màster de Comunicació Corporativa i Institucional 
de la Universitat d’Alcalá de Henares i responsable del Servei 
Tècnic Suunto a Espanya.

És autor dels llibres La blogosfera hispana; Web 2.0. Manual 
(no oficial) de uso i El futuro es tuyo i col·laborador del diari 
El País i Público i revistes com Esquire.

MARCUS H.
DIRECTOR CREATIU I COFUNDADOR DE EL EXTRAORDINARIO

Llicenciat en dret i ciències polítiques per la Universitat de 
Buckingham i durant els primers 20 anys de la seva vida va 
viure a quatre continents diferents.

Va ser redactor de la revista Brandlife i el 2009 va cofundar 
la revista Yorokobu, de la qual va ser redactor en cap, direc-
tor creatiu i responsable de les accions de branded content. 
Al 2006 es va instal·lar a Madrid, combinant les facetes de 
director creatiu i de periodista.

El 2021 va cofundar el segell de podcast El extraordinario.
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NÚRIA JAR
PERIODISTA I PODCASTER DE 5W

Periodista freelance especialitzada en ciència, salut i medi 
ambient. Actualment codirigeix el podcast 5W, una revista 
de periodisme narratiu i fotografia llançada un any abans per 
un grup de periodistes independents.

També col·labora amb l’agència pública de notícies científiques 
Sinc, la revista Muy interesante i els programes El Matí de Cata-
lunya Ràdio, Via lliure de RAC1 i Planta baixa de TV3. És coordi-
nadora del taller de ràdio del màster de comunicació científica 
de la UPF i autora de l’audiosèrie Les científiques del corona-
virus, que ha rebut fons d’emergència per a periodistes de la 
National Geographic Society. Les seves històries s’han publicat 
en mitjans com El País, La Vanguardia i Scientific American.

La seva trajectòria ha estat reconeguda amb premis com 
el Concha García Campoy 2017 al Periodisme Científic o els 
premis internacionals Malofiej.

FRANCISCO IZUZQUIZA
LOCUTOR I CONSULTOR DE RÀDIO I PODCASTER DE YES WE CAST

Va estudiar Comunicació Audiovisual a la Universidad CEU-
San Pablo i va començar a fer ràdio el 2003, treballant com 
a locutor a Radio Enlace, COPE, Onda Cero, Punto Radio, 
esRadio i va formar part de l’equip fundacional de Radio4G, 
per la qual va coordinar la seva plataforma digital.

Des del 2016 s’ha especialitzat en podcast i presenta els pro-
grames La Escóbula de la brújula, El enganche i Cuaderno de 
podcasting.

El 2020 va estrenar Buscando una luz, un podcast de sis epi-
sodis en què relata la batalla del seu pare contra la COVID-19.

També ha creat la seva pròpia empresa de consultoria, pro-
ducció i sonorització de podcasts: Yes We Cast i és autor del 
llibre El gran cuaderno del podcasting.

A CATALUNYA
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ÒSCAR PIERA
CEO I DIRECTOR DE PROJECTES DE TRESDEU MEDIA

Va estudiar Dret a la Universitat de València i s’ha especialitzat 
en cooperativisme, economia digital i creació d’audiències. 

És el director i productor executiu de la cooperativa TresDeu 
Media, dedicada a la difusió de la cultura, la creació i la gestió 
de continguts i de peces audiovisuals, i l’editor de la revista 
TresDeu.com, un magazín online líder en informació en va-
lencià sobre cultura i tendències. 

Ha desenvolupat des de videoclips a espots, passant per sè-
ries o documentals, com València Califòrnia i Terra de Festi-
vals.

La iniciativa ha estat mereixedora dels Premis Ovidi, Ende-
rrock o Carles Santos.

BERNAT PUIGTOBELLA
FUNDADOR I EDITOR DE NÚVOL

Llicenciat en filologia catalana per la UAB i màster en lite-
ratura comparada per la Universitat de Yale. Des del 1998 i 
durant una quinzena d’anys va treballar en el sector editorial, 
com a redactor i editor per segells com Edicions 62, Empú-
ries, Proa o El Aleph Editores. 

El 2012 va fundar el portal digital de cultura Núvol, del qual 
n’és editor i que ha estat mereixedor del Premi LletrA de pro-
jectes digitals, el III Memorial Pere Rodeja i el Premi Pompeu 
Fabra de comunicació i noves tecnologies.

Ha publicat les novel·les D’unes dones i Síndrome d’Estocolm 
i també ha estat editor i traductor. Entre 2003 i 2005 va ser 
crític literari del diari El País.
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CARLES PORTA
PERIODISTA

Com a periodista va fer els primers passos al diari Segre. El 
1990 va entrar a TV3, on va formar part de la delegació de 
Lleida i després als serveis informatius centrals. Va treballar 
al programa 30 Minuts, va ser corresponsal de guerra i va 
crear i dirigir el programa Efecte Mirall.

Des de la productora Antàrtida va fer programes com Pi-
calletres o Bocamoll, nombrosos reportatges i va participar 
com a productor, guionista i director en el llargmetratge Se-
gon origen. També va dirigir la sèrie de docuficció històrica 
Comtes, l’origen de Catalunya.

En el format podcast és l’autor dels programes Le llamaban 
padre, Tor, tretze cases i tres morts i El segrest, emesos a 
Catalunya Ràdio. Més recentment ha estat el creador de la 
sèrie documental Crims de TV3 i Catalunya Ràdio.

També ha publicat els llibres Tor, tretze cases i tres morts i La 
farmacèutica, 492 dies segrestada, entre d’altres.

A CATALUNYA
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ÓSCAR SERMEÑO 
DIRECTOR DE DESENVOLUPAMENT DE MERCATS DE TRITON 
DIGITAL

Llicenciat en Economia per la Universitat de Winnipeg (Ma-
nitoba) i expert en desenvolupament de mercats internacio-
nals, amb més de 17 anys d’experiència a Amèrica Llatina. 

A Triton Digital aprofita la seva experiència en vendes direc-
tes i programàtiques, mesurament d’àudio digital i distribució 
de contingut per augmentar l’audiència i l’escala dels editors 
i anunciants iberoamericans, alhora que enforteix el mercat 
de l’àudio digital educant el poder del seu abast, capacitats 
d’interacció del públic i oportunitats de generar ingressos. 

Abans d’unir-se a Triton Digital va exercir de gerent de ven-
des internacionals a Future Electronics, establint aliances 
estratègiques entre empreses de cadena de subministra-
ment i distribució dins de les organitzacions de fabricació 
d’automoció, industrials i contractuals. 

ÁLEX SERRANO
PERIODISTA DEL DIARI LAS PROVINCIAS

Llicenciat en Periodisme por la Universidad CEU-Cardenal 
Herrera de València i màster en Community Management i 
Gestió de Xarxes Socials de l’Empresa per la Universidad de 
Alicante. 

Va començar a treballar al diari Levante i col·laborant en pro-
grames de ràdio.

Va ser cap de secció d’El Rotativo i redactor de l’edició di-
gital Levante-EMV i actualment és redactor de la secció 
d’actualitat municipal de Las Provincias, el diari degà de Va-
lència.
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CAROLA SOLÉ
PERIODISTA I PODCASTER

Llicenciada en Periodisme per la UAB, ara cursa el Màster 
de Periodisme d’Investigació, Dades i Visualització del diari 
El Mundo.

D’ençà de 2010 va ser corresponsal a Amèrica Llatina durant 
una dècada per a les agències France-Presse (AFP) i EFE i 
actualment forma part de l’equip del programa Salvados. 

És autora del podcast Volver, cinco historias sobre la crisis 
catalana i Presents, un homenatge a les víctimes del coro-
navirus, a Catalunya Ràdio. També ha produït els episodis 
La Unión i Mais médicos a Radio Ambulante i és una de les 
organitzadores de Chicas poderosas a Espanya i cofunda-
dora de Verificat, la primera plataforma de fact-checking de 
Catalunya.

El 2018 va ser finalista del Premi Gabo pel projecte Balas per-
didas sobres les favelas de Rio de Janeiro, que va guanyar 
el Premi Petrobras al Brasil i va ser finalista el Digital Media 
Awards LATAM (WAN-IFRA).

JUAN IGNACIO SOLERA
FUNDADOR I DIRECTOR D’IVOOX

Va estudiar a la Universidad Complutense de Madrid. El 2008 
va crear de la plataforma d’autopublicació de podcasts en 
castellà Ivoox.

Està especialitzat en automatització i optimització de pro-
cessos industrials, sistemes de control i de qualitat en la in-
dústria, New Media, comunicació digital i noves tecnologies.
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CAROLA SOLÉ
PERIODISTA I PODCASTER

Llicenciada en Periodisme per la UAB, ara cursa el Màster 
de Periodisme d’Investigació, Dades i Visualització del diari 
El Mundo.

D’ençà de 2010 va ser corresponsal a Amèrica Llatina durant 
una dècada per a les agències France-Presse (AFP) i EFE i 
actualment forma part de l’equip del programa Salvados. 

És autora del podcast Volver, cinco historias sobre la crisis 
catalana i Presents, un homenatge a les víctimes del coro-
navirus, a Catalunya Ràdio. També ha produït els episodis 
La Unión i Mais médicos a Radio Ambulante i és una de les 
organitzadores de Chicas poderosas a Espanya i cofunda-
dora de Verificat, la primera plataforma de fact-checking de 
Catalunya.

El 2018 va ser finalista del Premi Gabo pel projecte Balas per-
didas sobres les favelas de Rio de Janeiro, que va guanyar 
el Premi Petrobras al Brasil i va ser finalista el Digital Media 
Awards LATAM (WAN-IFRA).

JUAN IGNACIO SOLERA
FUNDADOR I DIRECTOR D’IVOOX

Va estudiar a la Universidad Complutense de Madrid. El 2008 
va crear de la plataforma d’autopublicació de podcasts en 
castellà Ivoox.

Està especialitzat en automatització i optimització de pro-
cessos industrials, sistemes de control i de qualitat en la in-
dústria, New Media, comunicació digital i noves tecnologies.

A CATALUNYA

PONENTS
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PRESENTADORS
I MODERADORS
SAÜL GORDILLO
DIRECTOR DE CATALUNYA RÀDIO

director de Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, Catalun-
ya Música i iCat.cat i director dels Mitjans Digitals de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals. 

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

Manté el blog Sense fulls (www.saul.cat) i és un dels impul-
sors del portal de blogs polítics en català Poliblocs. És au-
tor, entre d’altres, dels llibres Revoltats, Sobirania.cat, Super-
periodistes en l’era de la sobreinformació i Nació.cat, sobre 
l’obtenció del domini.cat per a la llengua i la cultura catalana 
a Internet.

MARÍA GUTIÉRREZ
PROFESSORA DEL DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ AUDIOVI-
SUAL I PUBLICITAT DE LA UAB

És membre de l’Observatori de la Ràdio a Catalunya (GRISS-
UAB), on desenvolupa la seva tasca investigadora. Com a co-
autora ha publicat articles sobre l’audiència juvenil i la ràdio, 
el model de negoci digital i l’explotació radiofònica de les 
xarxes socials, entre altres. També ha ocupat diferents cà-
rrecs de gestió universitària tant al Deganat de la Facultat de 
Ciències de la Comunicació-UAB com al Departament, del 
qual ha estat directora.
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XAVIER RIBES
PROFESSOR DEL DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I 
PUBLICITAT DE LA UAB

Doctor en Ciències de la Comunicació i professor 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 polítiques de comuni-
cació, 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). 

RAÜL TEROL
PROFESSOR DEL GRAU DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I DEL 
MÀSTER EN COMUNICACIÓ TRANSMEDIA AL CAMPUS DE GANDIA-
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Doctor en Indústries Culturals i de la Comunicació per la UPV. 
Pel que fa a investigació, ha realitzat diverses aportacions 
en congressos, publicacions i llibres sobre l’estat actual de 
la comunicació radiofònica i la presència de l’àudio a Inter-
net. Al marge del vessant acadèmic, presenta diàriament 
un espai radiofònic a l’emissora regional 99.9 València Rà-
dio. A més, va fundar i va ser director de la ràdio munici-
pal Llosa FM entre 2003 i 2015. En l’actualitat és membre 
de l’Asociación Española de Investigación en Comunicación 
(AE-IC), de la Sociedad Española de Periodística (SEP) i de 
l’European Communication Research and Education Asso-
ciation (ECREA)

PRESENTADORS
I MODERADORS
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EUGENIO VIÑAS
PERIODISTA I PRODUCTOR DE CONTINGUTS PER A MITJANS

Llicenciat en Periodisme per la Universitat CEU Cardenal He-
rrera de València. Ha treballat a les redaccions de Radio Va-
lència Cadena SER i Valencia Plaza, on va impulsar la creació 
d’algunes capçaleres i va ser redactor en cap de cultura.

Actualment produeix televisió i podcast des de la seva pròpia 
productora, Valerosa, on proveeix de continguts de YouTube, 
Twitch o d’àudio digital a clients com Ediciones Plaza, Prisa 
Audio (Podium Podcast) o Condé Nast Traveler. En aquest 
temps ha llançat sèries i ha fet televisió experimental per À 
Punt Media, amb l’emissió del slow TV Ciutats en Aïllament 
durant el confinament de 2020 o Plis play, la primera pro-
ducció d’À Punt Media pensada de manera nativa a YouTube, 
Twitch i xarxes socials. 

Codirigeix l’únic Màster de Podcast i Àudio Digital impartit a 
Espanya i ha escrit per a mitjans com GQ, Vice o Tentaciones 
del diari El País.
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11.00 - 11.50
SERVEIS DE STREAMING: RETRANSMISSIÓ, TECNOLOGIA  
I EINES (PRIMERA PART)
Els serveis de retransmissió en streaming estan incrementant el seu 
pes en el panorama audiovisual. Des dels esdeveniments corporatius 
fins als “directes” televisius fan ús d’aquesta tecnologia, àgil i amb ma-
jor capacitat per multiplicar els canals i plataformes de difusió.

Gràcies a l’increment de la seva presència, aquests nous serveis gene-
ren major impacte i interacció amb l’audiència.

Aquesta ProClass està adreçada a professionals i empreses que vul-
guin desenvolupar una producció de reproducció en línia de qualitat 
i/o conèixer més en profunditat les últimes novetats en aquest àmbit. 

Es mostraran les novetats i tendències d’aquesta tecnologia, així 
com en les eines i fonaments professionals a tenir en compte a l’hora 
d’implementar-la.

Entre altres qüestions, s’abordaran les tipologies de programari de 
transmissió; les configuracions i ajustos; les recomanacions a consi-
derar en el procés de preproducció, producció, postproducció i ti-
pologia de plató, així com les novetats en les eines de referència i els 
principals problemes i solucions que se’n deriven.

A càrrec de Xavi Borràs Taboada (enginyer audiovisual de Blackfish) 
i Jaume Obiols Soler (cofundador de 16nou i Blackfish)

Sessió en col·laboració amb el Col·legi Professional de l’Audiovisual 
de Catalunya (CPAC)

12.00 - 12.50
SERVEIS DE STREAMING: RETRANSMISSIÓ, TECNOLOGIA  
I EINES (SEGONA PART)

A càrrec d’Alejandro Legido Abellán (CEO director creatiu de TC 
OUT)

Sessió en col·laboració amb el Col·legi Professional de l’Audiovisual 
de Catalunya (CPAC)

EL CERCLE
PROGRAMACIÓ
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13.50 - 15.20
PAUSA

15.20 - 16.10
TRANSFORMACIÓ DELS FLUXOS DE TREBALL  
EN UNA REDACCIÓ CLOUD PER AL PERIODISME MÒBIL
Un dels temes dels quals es parla menys dins l’àmbit del MoJo són 
els fluxos de treball i les seves automatitzacions, que impacten direc-
tament en aspectes com la facilitat d’ús i la rapidesa de publicació.

En aquesta sessió parlarem de com la tecnologia s’ha de posar al 
servei del periodista per agilitzar la seva feina, tant en directe com en 
l’edició i publicació de notícies. El MoJo no es pot basar en comple-
xes configuracions per fer un streaming que poden posar en risc un 
directe. O en l’ús de sistemes FTPs i altres eines com Dropbox o We-
transfer, que impliquen salts intermedis en la publicació, penalitzant 
la seva immediatesa.

A càrrec de Carles Rams (CEO d’Ebantic Systems), Albert Rodes 
(CEO de Watchity) i un representant de l’Agència Catalana de Notí-
cies (ACN)

Sessió en col·laboració amb el Clúster Audiovisual de Catalunya
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XAVI
BORRÀS
TABOADA
enginyer audiovisual
de Blackfish

ALEJANDRO
LEGIDO ABELLÁN
CEO director creatiu
de TC OUT

JAUME
OBIOLS SOLER
cofundador
de 16nou i Blackfish

Enginyer tècnic per la Universitat Politècnica de 
Catalunya. Especialista en entorns virtuals i no-
ves tecnologies audiovisuals actualment gestio-
na tècnicament el plató virtual per a l’empresa 
Blackfish a Barcelona.

Amb una àmplia safata en diferents dinàmiques 
i formats dins de l’audiovisual, com a realitzador 
i muntador,

A través de la seva productora TC Out es posi-
ciona com un dels principals experts en què la 
transmissió i realitzacions en directe es referei-
xin al nostre país. Des de la seva creació ha fet 
treballs per a Late Motive, d’Andreu Buenafuen-
te, Mercedes, IBM, ING, Tve, Huawei, Fundació 
Santillana, Havas Grupo, Canal Punt, Land Ro-
ver, entre altres.

Amb una àmplia trajectòria i experiència en el 
sector audiovisual, Enginyer d’imatge i sonoritat 
per la Universitat Ramon Llull, Jaume Obiols és 
cofundador de l’empresa de lloguer de material 
audiovisual 16nou i de la firma Blackfish enfoca-
da en la fabricació de MediaServers i explotació 
del seu propi plat virtual adaptat a les necessi-
tats reals de la indústria.
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CARLES
RAMS
CEO d’Ebantic
Systems

ALBERT
RODES
CEO de Watchity

Va començar treballant a TV3 com a tècnic de 
so durant la celebració dels Jocs Olímpics de 
Barcelona. Després va passar a gestionar pro-
jectes d’enginyeria a Unitecnic/Mediapro, La 
Sexta i va ser director de serveis professionals i 
tecnologia a VSN. 

Durant tots aquests anys ha liderat molts pro-
jectes audiovisuals en diferents parts de món, 
posant a l’aire alguns canals de televisió com la 
Sexta, GolT, Belgacom, Canal Barça, MarcaTV, 
Lleida TV entre d’altres. 

Durant la seva estada a La Sexta en qualitat de 
director tècnic va complementar la seva expe-
riència com a enginyer amb estudis en Ciències 
Empresarials. Aquest fet el va portar a fundar, 
juntament amb Jordi Cantó, la seva pròpia em-
presa: Ebantic Systems, aportant solucions a 
Disney, FOX, Mediapro, RTVE, betevé, el FC Bar-
celona o el Real Madrid, entre d’altres.

També és membre de la Junta Directiva del 
Clúster Digital de Catalunya.

Enginyer tècnic en Informàtica amb una sòlida 
formació en gestió empresarial de TIC, estra-
tègia de producte, màrqueting i vendes, amb 
més de quinze anys d’experiència en la creació 
de productes i serveis per a sectors com els 
mitjans, l’administració electrònica o el comerç 
electrònic.

En els últims anys ha estat involucrat en el ne-
goci de la transmissió, desenvolupant tecno-
logies pels clients dels mitjans i les indústries 
d’esdeveniments en viu a tot el món.

És cofundador de Watchity, la plataforma de 
producció àgil de live vídeo.
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TINC UNA BONA NOTÍCIA  
PER VOSTÈ

DONAT PUTX
PERIODISTA MUSICAL

Des dels temps de Radio Caroline -l’emissora pirata que als seixanta 
difonia les músiques que les emissores convencionals no volien, o no 
s’atrevien a programar- sabem que la ràdio va ser essencial per a 
convertir el rock i els seus derivats en el so hegemònic de l’últim tram 
del segle vint. Ens arribi o no per les entranyables ones hertzianes, el 
mitjà continua tenint un paper fonamental per al melòman conscient, 
que si abans no s’acontentava amb el menú (molt sovint comercial-
ment interessat) de les radiofòrmules, en els nostres dies no es deixa 
enganyar pels algoritmes de YouTube, Spotify i altres plataformes de 
gran predicament.

I no és que aquestes plataformes no siguin interessants per l’aficionat. 
Ara mateix tenim accés a més música de la que mai hauríem somiat 
fins fa quatre dies. Però no ens hauríem d’enlluernar: la quantitat té 
efectes positius, encara que també conseqüències perverses, ja que 
fa més difícil destriar el gra de la palla.

Hi ha debats que, en essència, no canvien amb el nou panorama tec-
nològic. Per exemple, el que contraposa la música popular vista com 
un entreteniment al que la reivindica com una de les més belles arts, 
tot posant-ne en valor tants els aspectes diguem-ne recreatius (que 
són fonamentals) com el seu abast cultural.

Si vostè pertany al primer grup, li desitjo una estada ben plaent en 
aquesta zona de confort, però sàpiga que en qualsevol moment pot 
morir d’un atac de mediocritat. Si és dels de l’altra banda, tinc una 
bona notícia per a vostè: els prescriptors que l’ajudaran a navegar per 
aquest mar sonor tot mostrant-li els racons més interessants, con-
tinuen a l’altra banda de l’altaveu (el de la ràdio, el del mòbil o el de 
l’ordinador). Amb l’avantatge addicional que, gràcies al podcast, ja no 
cal palplantar-se davant de l’aparell tal dia a tal hora per gaudir dels 
seus programes. Jo mateix, mentre escrivia aquest articlet, he anat 
escoltant una magnífica panoràmica pel nou acid-folk al programa 
Ones de Crom de Ràdio Castellar del Vallès, i ahir al vespre vaig sopar 
descobrint les joies del rock peruà a Radio 3. Vivim, no en tinguin cap 
dubte, temps interessants.

OPINIÓ



Amb el subtítol “La veu pot ser la teva oportunitat professional”, el 
MAC 2021 acollirà la prova pilot d’una experiència innovadora, adreça-
da a les persones que volen provar la capacitat comunicativa de la 
seva veu.

Els arxius sonors obtinguts en el decurs de la jornada del dia 29 de 
setembre, durant el MAC, seran la primera pedra d’un futur banc per-
manent. Hi podran accedir tots els professionals interessats a cercar 
veus destinades a ser utilitzades per emissores de ràdio i televisió 
i també productores audiovisuals i publicitàries. La gestió d’aquest 
repositori es farà sempre d’acord amb la normativa vigent pel que fa 
a la privacitat i el respecte a la intimitat.

Es tracta d’una experiència inèdita a Catalunya i a Espanya i comença 
a prendre forma en un moment en què la veu, gràcies a l’auge de 
l’àudio, s’ha convertit en un element fonamental de la comunicació 
del segle XXI. A conseqüència d’això, també és una sortida professio-
nal de futur per a moltes persones.

COM FUNCIONARÀ EL BANC DE VEUS?
Per participar no hi ha límits d’edat ni cal una experiència professional 
prèvia. Només caldrà fer una preinscripció enviant un correu elec-
trònic a bancdeveus@audiovisualmac.cat, indicant el nom complet i 
dades de contacte (telèfon i correu electrònic)

Durant la jornada del MAC s’instal·larà una cabina-estudi insonorit-
zada a l’espai expositiu nº 1 de Fira MAC i es faran enregistraments 
durant tot l’horari de funcionament del MAC.

Els inscrits podran triar entre tres textos breus (un de caràcter infor-
matiu, un altre de ficció i un darrer de publicitari) per fer la seva prova 
de locució. Abans, hauran de signar un document de consentiment 
per preservar el seu anonimat.

Al final de la jornada, aquests enregistraments (takes) seran em-
magatzemats. Tot el procediment es farà seguint la normativa vigent 
que regula la protecció de dades de caràcter personal.
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STUDIOBRICKS, REFERENT MUNDIAL EN INSONORITZACIÓ
L’experiència del Banc de Veus comptarà amb la col·laboració de la 
companyia Studiobricks. L’empresa ha desenvolupat un innovador 
sistema de cabines insonoritzades amb un aïllament de so de darrera 
generació i una acústica professional que elimina les baixes freqüèn-
cies. 

La firma ha perfeccionat un model de cabines desmuntables de do-
ble i fins i tot triple paret, amb un fàcil muntatge i desmuntatge, fabri-
cades amb materials sostenibles i un disseny elegant i atractiu.

El catàleg de producte d’Studiobricks ofereix cabines d’aïllament 
acústic per a professionals del doblatge, locutors, assaigs musicals 
i enregistrament sonors; solucions d’oficina (cabines per a trucades 
telefòniques i videoconferències, sales de reunió...) i altres múltiples 
aplicacions (cabines audiologia; cabines d’aïllament acústic per a es-
coles, fires o maquinària sorollosa, etc).
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STUDIOBRICKS
ESPAI EXPOSITIU 1
938 437 459 / 609 865 723
info@studiobricks.com
studiobricks.com

Un referent mundial en insonorització, desenvolupador d’un innova-
dor sistema de cabines insonoritzades amb un aïllament de so de 
darrera generació i una acústica professional que elimina les baixes 
freqüències. 

La firma ha perfeccionat un model de cabines desmuntables de do-
ble i fins i tot triple paret, amb un fàcil muntatge i desmuntatge, fabri-
cades amb materials sostenibles i un disseny elegant i atractiu.

El seu catàleg de producte ofereix cabines d’aïllament acústic per 
a professionals del doblatge, locutors, assaigs musicals i enregistra-
ment sonors; solucions d’oficina (cabines per a trucades telefòniques 
i videoconferències, sales de reunió...) i altres múltiples aplicacions 
(cabines d’audiologia; cabines d’aïllament acústic per a escoles, fires 
o maquinària sorollosa, etc.)
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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 2021
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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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DIRECTORI
EMPRESES

BANC DE VEUS 
STUDIOBRICKS 1

UNIVERS JUNIOR REPORT 2

NRDMULTIMEDIA 3

CROWD&PLAY 4

AUDIOTECNOLOGÍAS 5

JVC PROFESSIONAL 6

AEQ 7

AMATE AUDIO 8

VSN 9

ICC BROADCAST IT 
SERVICES & SOLUTIONS 10

NEOVIDEO DIGITAL 11

UDOL DE LLOP 12

1 2 3 4 5 6

ZONA DE RESTAURACIÓ I NETWORKING BAR

12 11 10 9 8 7
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AEQ
ESPAI EXPOSITIU 7
659 994 655
nolivella@aeq.es
www.aeq.es

Des de fa gairebé quaranta anys desenvolupa, fabrica i comercialitza 
equips, sistemes d’automatització i sistemes de producció per a rà-
dio, 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, Miami, 
Ciutat de Mèxic, Lisboa i Nova Delhi.

AMATE AUDIO
ESPAI EXPOSITIU 8
937 356 565
info@amateaudio.com
amateaudio.com

Fabricant d’equips de so professional que va començar la seva activi-
tat el 1972 i que avui dia està internacionalitzat, amb presència a més 
de 70 països i exportant un 90% de la seva producció.

DIRECTORI
EMPRESES
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AUDIOTECNOLOGÍAS
ESPAI EXPOSITIU 5
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 tecnologia 
en comunicacions sense fils.

AUSHA
(França)
+33 (0) 681 487 681
maximef@ausha.co / hello@ausha.co
www.ausha.co

Com a principal amfitrió de podcasts a França i expert en màrque-
ting de podcasts, ajuda els creadors de contingut a impulsar els seus 
programes amb funcions innovadores i eines de màrqueting automa-
titzat dedicades completament als podcasts.

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 In-
crementals de venda, i recolzar els equips de desenvolupament de 
negoci des de les dades.
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CINETOOLS
BARCELONA 
933 097 255
645 308 249
bcn@cinetools.es
www.cinetools.es

Neix el 2006 amb la idea de ser aquell lloc on fos possible trobar 
qualsevol material necessari per a un rodatge o producció audiovi-
sual. Avui dia, és líder en la venda de consumibles, accessoris i eines, 
aplegant un catàleg de més de 2.000 referències professionals en 
estoc per a cinema, televisió, fotografia, publicitat i teatre.

Ens podeu trobar en els nostres punts de venda de Madrid i Barce-
lona, i 24 hores al dia a la nostra botiga online. És un plaer tenir un 
tracte personalitzat amb els nostres clients, i ens sentim orgullosos 
molt d’això.

Lliurem la comanda l’endemà d’haver-la formalitzat. El nostre objectiu 
és cobrir les necessitats tècniques d’empreses i particulars siguin on 
siguin, assegurant sempre que el material arriba de forma ràpida i 
segura.

COMEXIT SXXI
SIMPLECLOUD
653 925 150 
comexit@comexit.com
www.comexit.com

Enginyeria audiovisual amb més de vint anys d’experiència en el des-
envolupament, integració, instal·lació i manteniment en projectes 
multimèdia.

DIRECTORI
EMPRESES

MADRID 
913 408 333
625 477 933
info@cinetools.es
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CROWD&PLAY
ESPAI EXPOSITIU 4
675 848 925
antonio@patrocinam.com
www.patrocinam.com

Una plataforma que actua com a punt de trobada entre projectes cul-
turals 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, directori 
de festivals, secció d’ofertes d’empreses i freelancers i base de sub-
vencions i convocatòries.

Una plataforma molt completa, que ajudarà al fet que creadors au-
diovisuals, desenvolupin els seus projectes.

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, producto-
res, 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.
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ESTRUCTURE MEDIA
SYSTEMS
910 088 429
Info@estructure.es
www.estructure.es

Des de fa 20 anys dedica els seus esforços al desenvolupament de 
tecnologia i integració de solucions per a la gestió i el tractament 
d’actius de mitjans i televisió.

Les nostres plataformes i solucions donen resposta eficient als reque-
riments i necessitats dels generadors i gestors de continguts d’avui 
dia, que amb elles aconsegueixen treballar en equip de forma efi-
cient, simplificant les tasques dels diferents rols implicats en un en-
torn transmèdia i permanentment connectat.

HARDATA
(Argentina)
+54 91146503110 
+1 (954) 765 6302
info@hardata.com
www.hardata.com | www.dinesat.com

Una companyia desenvolupadora de programari d’automatització 
per a petites, mitjanes i grans empreses de ràdio, televisió, internet 
i entreteniment. La marca es destaca pel disseny, la potenciació i la 
versatilitat dels seus productes, que facilita l’administració de mate-
rials digitalitzats d’àudio, vídeo i text.

Els seus productes són utilitzats per grans cadenes de mitjans, com 
CNN, Cadena COPE d’Espanya, i les emissores regionals de Radio 
Disney LATAM, entre altres.

A través de Dinesat.com, l’empresa ofereix petites i mitjanes emisso-
res de ràdio i TV automatitzadors professionals amb la millor relació 
preu-qualitat. Brinda, a més, serveis addicionals com a transmissió, 
desenvolupament d’aplicacions mòbils i un programari per a l’emissió 
d’àudio per a produccions en viu.

DIRECTORI
EMPRESES
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HYPERWORLD
(França)
+33 950 804 295
contact@hyperworld.fr
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.

KNOW MEDIA
34911764241
info@knowmedia.es
www.knowmedia.es

Especialistes en estratègia i millora de continguts: disseny de formats 
musicals per a ràdio, llista de reproducció, conservació de llistes, pro-
gramació per a estacions de ràdio, suports digitals i plataformes mu-
sicals.

Creem contingut en àudio, podcast i contingut de marca per a mar-
ques centrades en el públic. Distribució a totes les plataformes.

Disposem de solucions de recerca innovadores i exclusives per conèi-
xer l’impacte emocional i l’atractiu dels oients. Integració i anàlisi 
de fonts i dades en les diferents àrees d’obtenció d’informació en 
l’entorn digital actual, amb els màxims requisits de qualitat en tots 
els processos, des de la recollida d’informació (segons criteris I+A/
ESOMAR) fins a la generació d’Insights.

Experts en la creació d’estratègies de marca que afavoreixin expe-
riències positives de forta connexió emocional per als consumidors.

Socis de Music Master Scheduling, el programari líder per a la gene-
ració d’emissions de música al mercat.
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ICC BROADCAST
IT SERVICES & SOLUTIONS
ESPAI EXPOSITIU 10
877 443 100
comercial@iccbroadcast.com
www.iccbroadcast.com

Som una consultora, integradora i proveïdora IT. Estem especialitzats 
en desenvolupaments a mida per a les ràdios i televisions. Propor-
cionem creativitat i solucions tècniques necessàries per ajudar als 
nostres clients a produir i distribuir qualsevol projecte audiovisual o 
multicanal amb tecnologies d’avantguarda. A més, som especialistes 
en streamings d’àudio i vídeo; networking; automatització d’àudio i 
vídeo; hosting professional; desenvolupament d’aplicacions mòbils i 
web; transport IP i radioenllaços IP d’àudio i vídeo.

JVC PROFESSIONAL
ESPAI EXPOSITIU 6
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 comunicacions 
i material mèdic. 

Cada marca té divisions amb producte diferent. A JVC hi ha una di-
visió per al mercat de consum, una altra per al mercat professional i 
una altra per al mercat mèdic. A JVC Professional fabriquem diferents 
tipus de càmeres per a reporters, televisions, productores, videofotò-
grafs, 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.

DIRECTORI
EMPRESES
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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 recursos 
necessaris així com una visió innovadora del mercat audiovisual.

NEOVIDEO DIGITAL
ESPAI EXPOSITIU 11
935 946 539 
info@neovideo.es
www.neovideo.es

Distribuïm maquinari i programari de marques de reconegut prestigi 
de tot el món. Ens dirigim principalment al sector media (vídeo i àu-
dio professional, broadcast, streaming, cinema digital...)

Donem suport al distribuïdor en tot el procés des del disseny a 
l’execució del projecte, acompanyant-lo com a soci tecnològic.

Ens avalen més de 25 anys d’experiència, el nostre permanent reci-
clatge professional i una cartera de més de 500 distribuïdors.
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NRDMULTIMEDIA
Espai expositiu 3
34 932 238 000 
nrd@nrd.es
www.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 televi-
sions, productores, centres d’ensenyament, institucions i organismes 
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 satis-
facció per part dels usuaris.

ON AIR
(Alemanya)
+49 308 595 590
office@onair.de
www.onair.de

Amb seu a Berlín, és el distribuïdor internacional de MusicMaster. Està 
al vostre servei in situ a través del soci local a Espanya, Know Media, 
construint la família MusicMaster global.

MusicMaster Scheduling és un sistema de programació de música 
flexible, intuïtiu i obert, per crear la barreja d’entreteniment més com-
petitiva. La nostra base de clients a tot el món inclou retransmissions 
per Internet, emissores locals, ràdios terrestres i per satèl·lit, àudio a 
les botigues, televisió musical, xarxes sindicades, canals de ràdio na-
cionals, portals no lineals i molt més. Amb la nostra flexibilitat única i 
el nostre desenvolupament líder, MusicMaster és l’opció més adequa-
da per a les vostres necessitats.

DIRECTORI
EMPRESES
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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.

PRODUCCIONS NAÏF
935 186 813
fina@produccionsnaif.eu
www.produccionsnaif.eu

Aquesta productora audiovisual i d’esdeveniments lúdics i culturals 
està encapçalada per la productora, realitzadora i guionista Fina Fer-
nández.

L’equip tècnic està integrat per especialistes en efectes especials, ar-
quitectes, enginyers, editors de vídeo, tècnics de so, d’il·luminació, 
dissenyadors gràfics, fotògrafs, tècnics d’il·luminació, guionistes, pe-
rruquers, maquilladors, dissenyadors de vestuari, músics i composi-
tors de bandes sonores,

També comptem amb col·laboradors externs per cobrir totes les ne-
cessitats de logística i producció.
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PRODUCCIONS
PLANETÀRIES
938 400 633
info@propla.net
www.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 mena de producció audiovisual, vídeos 
corporatius, disseny de pàgines web, creació o restyling d’imatge cor-
porativa, fotografia, estereoscòpia 3D…

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

RCS EUROPE
(França)
+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 Selector-
2GO, Zetta2GO i Aquira2GO, que proporcionen un programari potent 
a tots els usuaris sense importar on estiguin.

Les solucions de programari RCS són extremadament fiables, còmo-
des, intuïtives, flexibles i ràpides i estan ajudades per un suport de 
categoria mundial.

DIRECTORI
EMPRESES
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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 tei-
xit econòmic emergent i, en particular, amb el sector audiovisual de 
proximitat. 

Un dels seus equipaments principals, el Centre Audiovisual, ofereix 
les seves instal·lacions per acollir empreses, autònoms i emprene-
dors 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 informàtic. 
Especialitzats en televisió i ràdio, unitats mòbils, arxiu AV, digital sig-
nage, sales de projecció i streaming multiplataforma.

També oferim rodatges i transmissions de vídeo en directe amb dro-
nes.
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SENSATIONALL
627 263 038
marta.bellavista@sensationall.eu
www.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 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 tecnolo-
gies, aportant noves oportunitats de negoci tangibles per a diversos 
sectors.

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

Una productora audiovisual de Barcelona que, a més de crear contin-
guts propis i oferir serveis d’animació, disseny 3D, captació, muntatge 
i edició de vídeo, postproducció i Motion Graphics, compta amb un 
programa de desenvolupament per acabats de graduar a la FX Ani-
mation Barcelona 3D School en etapa de desenvolupament i creixe-
ment professional. 

Aquest programa s’enfoca en la transferència de pràctiques i finança-
ment dels seus projectes, amb l’objectiu de professionalitzar els seus 
treballs, permetent tenir un feedback experimentat per desenvolu-
par-se com professionals i que, al seu torn, puguin ser contractats per 
empreses externes.

DIRECTORI
EMPRESES
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SHOULDERPOD
935 341 444
info@shoulderpod.com
www.shoulderpod.com

Ajudem a periodistes, empreses i organitzacions a explicar històries 
amb els seus smartphones i a compartir-les amb el món. Per a això, 
dissenyem i fabriquem accessoris professionals per transformar els 
dispositius mòbils en càmeres de vídeo de qualitat broadcast mante-
nint la facilitat d’ús d’un smartphone.

SPOT LOCATIONS
34 648 425 414
info@spotlocations.com
www.spotlocations.com

Agència fundada a Barcelona per Bruno Schiavi, que ha treballat amb 
alguns dels millors equips de producció i s’ha establert com un presti-
giós professional de les localitzacions en el sector audiovisual.

Amb més d’una dècada d’experiència i gràcies a la nostra àmplia xar-
xa de localitzacions i el nostre potent location team, t’ajudarem a fer 
que la teva producció transcorri sense complicacions en el lloc idoni. 
Explica’ns el que necessites i el nostre equip estarà feliç de descobrir 
la localització perfecta per a tu.

Els nostres serveis inclouen: enviament de referències (les millors 
referències perquè aconsegueixis nous i millors projectes), scouting 
(amb fotos espectaculars i imatges obtingudes amb drone) i tràmit 
de permisos (gestionem els permisos per a una producció fluida i 
sense imprevistos)



MERCAT AUDIOVISUAL DE CATALUNYA130

SYNCHRONIZED
(França)
699 248 200
nicolas.moulard@synchronized.tv
www.synchronized.tv

Synchronized transforma el vídeo lineal en un smart-video, perquè 
sigui tan flexible i potent com un hipertext. La plataforma de smart-
video de Synchronized és una solució clau en mà de machine learning 
per in-video intelligence, permet als difusors i als serveis OTT benefi-
ciar-se d’un hub central per a totes les metadades, objectes i recursos 
codificats en el temps dins del vídeo. Permet als clients automatitzar 
el flux de treball des de la televisió lineal fins a les ofertes digitals, 
proporcionar experiències d’usuari final enriquides i personalitzades, 
i crear fàcilment continguts promocionals.

TRITON DIGITAL
(Estats Units)
866 448 4037
marketing@tritondigital.com
www.tritondigital.com

Líder mundial en tecnologia i serveis de la indústria d’àudio i podcasts 
digitals. Operant a més de 80 països, ofereix una tecnologia innova-
dora que permet als radiodifusors, podcasters i serveis de música en 
línia aconseguir el seu públic, maximitzar els seus ingressos i raciona-
litzar les seves operacions quotidianes.

A més, potencia la indústria mundial d’àudio en línia amb Webcast 
Metrics, el principal servei de mesura d’àudio en línia i Podcast Me-
trics, un dels primers serveis de mesura de podcast certificats per la 
IAB a la indústria.

Amb una integritat, excel·lència, treball en equip i responsabilitat sen-
se precedents, Triton segueix compromès a connectar àudio, públic i 
anunciants per alimentar contínuament el creixement de la indústria 
en línia mundial.

DIRECTORI
EMPRESES
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UDOL DE LLOP
ESPAI EXPOSITIU 12
693 485 721
udoldellopmanagement@gmail.com
www.udoldellopproduccions.cat

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

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

UNIVERS JUNIOR REPORT
BLUE GLOBE MEDIA
ESPAI EXPOSITIU 2
933 429 430
junior-report@blueglobe.media
www.globe.junior-report.media

Dissenyem canals informatius, tallers i recursos didàctics perquè do-
cents i alumnat puguin dedicar un temps a l’actualitat. Creem llen-
guatges i projectes per explicar els grans temes globals de manera 
senzilla amb l’objectiu de fomentar l’esperit crític dels més joves. 

Les nostres quatre grans àrees de treball són: el diari per a joves Ju-
nior Report, en català i castellà, i la revista col·laborativa redactada 
per estudiants RED Report; la plataforma educativa Junior Report 
Aula, que compta amb un extens catàleg de materials i recursos di-
dàctics, com La Notícia del Dia i les Unitats Didàctiques; els tallers 
d’educació mediàtica, adaptats a estudiants de primària, secundària i 
batxillerat; i el projecte Revista Escolar Digital (RED), la xarxa de dia-
ris escolars gestionats i redactats per estudiants amb l’assessorament 
d’un equip de periodistes de Junior Report.
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DIRECTORI
EMPRESES

VSN
ESPAI EXPOSITIU 9
937 349 970
sales@vsn-tv.com 
www.vsn-tv.com

Una companyia d’alta tecnologia amb presència global, especialitza-
da en el disseny de solucions de software avançades per a la indústria 
del Broadcast i Media. 

Ofereix solucions per resoldre les necessitats en entorns d’arxiu, ges-
tió de continguts audiovisuals, distribució multiplataforma, automa-
tització i orquestració de fluxos de treball, planificació de la progra-
mació de canals lineals i no lineals, i producció de notícies. Totes elles 
resulten òptimes per a entorns de treball en remot amb equips des-
localitzats gràcies a la seva arquitectura oberta, escalable i basada en 
web, adaptable a entorns de treball en cloud i models de negoci SaaS. 
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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 entre 
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 rodatges a Bar-
celona 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.

DIRECTORI
ORGANITZACIONS
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DIRECTORI
ORGANITZACIONS

COL·LEGI PROFESSIONAL DE L’AUDIOVISUAL 
DE CATALUNYA (CPC)
932 658 194
info@cpac.cat
www.cpac.cat

Aplega i representa el conjunt de professionals del sector audiovisual, 
tant els autors com els responsables de la seva producció, distribució 
i difusió en tots els vessants i canals. No és una organització empre-
sarial ni una associació professionals, és una entitat que vetlla pels 
interessos del sector i dels seus professionals col·legiats.

A més, també vol oferir a tots els col·legiats un seguit d’avantatges de 
caràcter jurídic, econòmic, professional i de serveis vinculats al sector 
audiovisual i derivats.

Un dels compromisos és vetllar per la formació continuada i reci-
clatge dels professionals. Per això s’organitzen congressos, semina-
ris, jornades, debats, conferències, i col·loquis vinculats als interessos 
dels diferents àmbits professionals.

També es canalitza la informació per introduir els nous llicenciats al món 
laboral, i es creen departaments de defensa jurídica i d’assessorament 
professional per a tots els col·legiats.

Així mateix, també és una de les seves tasques l’elaboració de dictà-
mens i informes, ja sigui a demanda d’altres institucions com a inicia-
tiva pròpia, sobre els temes que afectin el seu àmbit d’actuació dins 
del sector audiovisual i la seva projecció pública.



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
www.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 conei-
xedors 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.

DIRECTORI
MITJANS
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FX ANIMATION  
BARCELONA  
3D & FILM SCHOOL
934 814 391
lucila@fxanimation.es
www.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 descrita com la millor escola de 
VFX d’Europa, d’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 es-
cala nacional com internacional.

UNIVERSITAT OBERTA  
DE CATALUNYA (UOC)
www.uoc.edu

És una universitat en línia de gestió privada orientada a la formació i 
a la recerca sobre la societat del coneixement. El seu model educatiu 
es basa en la personalització i l’acompanyament de l’estudiant mi-
tjançant l’aprenentatge en línia. 

La seva oferta acadèmica inclou: graus, màsters, estudis de postgrau, 
especialitzacions, seminaris, cursos, assignatures per a cursar lliure-
ment, cursos d’idiomes i programes de doctorat.

Forma part de la Xarxa Vices d’Universitats, que integra centres que 
imparteixen cursos en llengua catalana, anomenada així en honor 
de l’humanista Lluís Vives. I tot i ser jurídicament privada, també és 
membre de l’ACUP, l’Associació Catalana d’Universitats Públiques i de 
la European Universities Association.

L’Internet Interdisciplinary Institute (IN3), l’eLearn Center (eLC) i 
l’eHealth Center són els tres centres de recerca de la UOC.

DIRECTORI
CENTRES DE FORMACIÓ
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CATALUNYA, UN PAÍS DE RÀDIO…  
ESCOLAR?

DAMIÀ CARO
EDUCOMUNICADOR I COFUNDADOR  
DE COMSOC – COMUNICACIÓ SOCIAL

Catalunya és un país de ràdio, i tant! Com s’entén sinó que un terç 
dels municipis catalans disposi d’una emissora? Aquesta realitat de 
les ràdios locals a casa nostra no és fruit de quatre dies de feina sinó 
que ve de lluny. En concret té gairebé 100 anys! Les primeres ex-
periències sorgeixen als anys 1930 i són reconegudes oficialment en 
època republicana: Ràdio Terrassa (1932) primer, i posteriorment Rà-
dio Sabadell (1933), Ràdio Tarragona (1933), Ràdio Reus (1933), Rà-
dio Badalona (1933), Ràdio Girona (1933), Ràdio Lleida (1934), Ràdio 
Manresa (1934), i Ràdio Vilanova (1934). La guerra civil i la dictadura 
franquista, però, fan desaparèixer molts d’aquests projectes.

Després del règim feixista, als anys 80 del segle XX, Ràdio Arenys és 
coneguda per ser «la degana de les emissores municipals de Catalun-
ya i d’Espanya», perquè és la primera que emet de forma legal des de 
setembre del 1979. Ràdio Cardedeu recorda, però, que anteriorment 
ja va emetre, entre d’altres, les populars Nits de Jazz del municipi. Ja 
veieu, que malgrat ser un país de ràdio, no tenim una «història oficial» 
consensuada.

La ràdio a l’escola tampoc és un fenomen recent. Aquest mitjà he per-
mès situar a diferents generacions d’alumnes en un rol de periodista 
que estimula a llegir, a preguntar, a analitzar, a ser crítics, a millor les 
habilitats comunicatives i a treballar en equip, entre altres aspectes. 
En Celestine Freinet (1896-1966), va ser un mestre situat al sud de 
França, que és considerat el pare del «periodisme escolar». Amb la 
introducció de la impremta i de la ràdio pretén superar l’ensenyança 
memorística, repressiva i divorciada de la vida, que genera en els in-
fants actituds passives i amorfes. El seu model, que inspira a educa-
dors d’arreu del món, el concep no com una activitat complementària, 
sinó com a eix central i motor de l’aprenentatge. D’aquesta manera 
les nenes i els nens escriuen i produeixen materials no per a un qua-
dern personal, sinó per a tota la comunitat educativa.

Però quin és el seu origen i impacte a Catalunya? Existeix bibliografia 
o testimonis? Amb la recent presentació de Ràdios Escolars en Xarxa 
(REX), una iniciativa que posa en comú al centenar llarg d’emissores 
escolars dels Països Catalans, comencem a reconeixe’ns i a estirar el 
fil de 40 anys d’història.

OPINIÓ
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PROGRAMACIÓ
10.00 - 10.40
EL CERCLE
PRESENTACIÓ DEL PROJECTE REVISTA ESCOLAR DIGITAL 
(RED)

El projecte Revista Escolar Digital (RED) és una xarxa de diaris esco-
lars gestionats, dirigits i redactats per estudiants de secundària amb 
el suport de periodistes professionals per treballar l’educació me-
diàtica i fomentar el pensament crític entre l’alumnat. Els redactors 
i redactores segueixen un pla de treball a través del qual posen en 
pràctica els diferents gèneres periodístics i els diversos formats de 
producció de continguts, com ara el vídeo o el podcast, utilitzant el 
seu propi telèfon mòbil i l’equip de Mobile Journalism (MoJo). 

Sessió conduïda per Junior Report en col·laboració amb Shoulderpod 
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18.00 - 18.50
PLATÓ DEL CENTRE AUDIOVISUAL
DE LA RÀDIO ESCOLAR A LA RÀDIO LOCAL

Al llarg de la dècada del 1980 s’inicien un grapat d’emissores escolars 
a l’Estat espanyol i en especial arreu dels Països Catalans. Port de 
Sagunt, Piera, Elda, Vic, Cornellà, Barcelona, Reus, Catarroja, Oliana, 
Torelló, València, i Montcada i Reixac són alguns dels territoris on les 
escoles estrenen la recent democràcia a través de diferents iniciatives 
que potencien les veus de la infància i la joventut via l’FM.

Quina motivació tenien els docents d’aleshores per impulsar experièn-
cies educatives vinculades a la ràdio? L’alumnat que va participar-hi 
com ho valora en l’actualitat? La ràdio escolar ha estat transcendent 
per a les seves vides, més enllà de ser una excel·lent eina per estimular 
les competències comunicatives? Quin impacte van tenir les emis-
sions, sense un reconeixement legal, en la comunitat? I finalment, com 
veuen les experiències actuals de ràdio a l’escola qui va ser docent i 
alumnat aquells anys? Són moltes les preguntes que sorgeixen i que 
fins ara no han tingut resposta públicament. Fins ara!

Gairebé un any després de presentar Ràdios Escolars en Xarxa (REX), 
un espai que articula les emissores educatives d’arreu dels territoris 
de parla catalana, l’equip de COMSOC - Comunicació Social torna al 
MAC per conèixer i reconèixer el passat d’un present on la ràdio i el 
podcast a l’escola estan més vius que mai.

Descobrirem com Montcada i Reixac va ser un dels primers municipis 
on va néixer una experiència de ràdio escolar als anys vuitanta del se-
gle XX i ha estat un dels darrers territoris on s’ha engegat una inicia-
tiva d’aquestes característiques. I totes dues, malgrat quaranta anys 
de distància, comparteixen un mateix fil invisible: l’Escola Font Freda. 
Gràcies a docents pioners com Carlos Dorado van crear una proposta 
participativa, creativa i col·laborativa: Ràdio Font Freda. La Emisora 
Escolar de Montcada. Una vivència que encara perdura -i amb em-
penta- amb múltiples formats. Tant a l’escola com a la ràdio local.

PROGRAMACIÓ
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Taula rodona amb Mario Azañedo (coordinador de l’emissora munici-
pal Montcada Ràdio), Carlos Dorado (docent impulsor de la ràdio de 
l’Escola Font Freda de Montcada i Reixac), Imma Espinosa (directora 
de l’Escola El Turó de Montcada i Reixac) i Christian Peraire (mestre i 
coordinador de la ràdio a l’Escola El Turó de Montcada i Reixac) 

Moderadora: Clàudia González (periodista i educomunicadora de 
COMSOC – Comunicació Social)

Sessió en col·laboració amb COMSOC-Comunicació Social

19.00 - 19.50
PLATÓ DEL CENTRE AUDIOVISUAL
L’AUDIOVISUAL EXPERIMENTAL A LA TELEVISIÓ

Trobada experimental inspiradora i dinamitzadora per la videoguerri-
lla, el cine experimental, l’apropiadíssim, el fake, la màgia del caos, i 
el vídeo remescla-postgenèrica, marrana i marciana. En aquesta tro-
bada agitarem les imatges i sospitarem d’elles, per transformar-nos 
en éssers més crítics, salvatges i creatius. També serà el moment per 
conèixer millor els processos de creació audiovisual apropiacionis-
tes, i per tractar infinitat de temes relacionats amb la nova narrativa 
d’internet.

Presentació de la peça de videocreació En el futur… Prediccions per 
a un present extrem de l’artista multimèdia i agitadora cultural María 
Cañas i posterior diàleg amb Fèlix Pérez-Hita (realitzador, guionista i 
editor i membre del comitè assessor del festival Panoràmic)

Sessió en col·laboració amb el festival Panoràmic
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17.00 - 20.00
TALLER INTENSIU DE NARRATIVA TRANSMÈDIA

Impartit per Daniel Resnich (guionista i storyteller transmèdia). El ta-
ller és no presencial i s’haurà de seguir de manera virtual a través de 
la plataforma Zoom. 

La inscripció per participar en aquest curs és gratuïta
i s’ha de formalitzar a través del formulari contingut a

www.bigbangtransmedia.com
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PONENTS

MARIO
AZAÑEDO
coordinador 
de l’emissora 
municipal 
Montcada Ràdio

MARÍA
CAÑAS
Artista multimèdia 
i agitadora cultural

El seu contacte amb la ràdio va començar a 
l’emissora escolar Ràdio Font Freda de Mont-
cada i Reixac. Actualment és el coordinador de 
Montcada Ràdio i col·labora amb Radio María en 
la producció de continguts radiofònics. Forma 
part de la Pastoral Penitenciària on imparteix un 
taller de ràdio a la presó de joves de Barcelona, 
a La Roca del Vallès.

Llicenciada en Belles Arts, va cursar el Doctorat 
en Estètica i Història de la Filosofia a la Univer-
sitat de Sevilla i un màster en Postproducció di-
gital C.E.A. 

Dirigeix Animalario TV Producciones, un espai 
de creació dedicat a l’activisme cultural, el reci-
clatge, l’apropiacionisme, l’experimentació artís-
tica i la formació.

El seu treball es comparteix a internet i ha estat 
exhibit en multitud de festivals, fires, esdeveni-
ments, centres d’art, museus, espais autogestio-
nats, universitats, i galeries nacionals i interna-
cionals.

També ha participat en festivals, tallers i cicles 
arreu del món i ha rebut nombrosos premis i 
mencions.
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CARLOS
DORADO
docent impulsor
de la ràdio 
de l’Escola 
Font Freda 
de Montcada i Reixac

IMMA
ESPINOSA
directora
de l’Escola El Turó
de Montcada i Reixac

Mestre, psicòleg i doctor en pedagogia, amb 
diversos postgraus i màsters sobre processos 
d’aprenentatge media amb ordinador i disseny i 
creació multimèdia, i procés d’innovació educa-
tiva amb l’ús de les TIC.

Ha exercit la docència a Educació Primària i 
Secundària i com a professor i investigador en 
Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixe-
ment (TAC) a la Universitat Autònoma de Bar-
celona, dirigint grups de recerca en multimèdia 
i educació, amb diversos projectes competitius 
d’àmbits autonòmic, estatal i internacional.

A la seva etapa docent a Primària va impulsar la 
creació, ús i aprenentatge a través de mitjans de 
comunicació a l’escola, principalment la ràdio i 
la televisió escolars, fomentant dinàmiques de 
participació activa, creativa i col·laborativa dels 
alumnes com a responsables del seu propi apre-
nentatge.

Exalumna de l’Escola Font Freda de Montcada 
i Reixac. Com a mestra d’Educació Primària la 
seva primera substitució va ser l’any 1998. El 
2005 va aprovar les oposicions i li van donar la 
plaça a l’Escola El Turó, on ha exercit de coor-
dinadora d’educació infantil, mestra de reforç 
d’infantil, cap d’estudis, i des de l’any 2014 és 
la directora del centre educatiu. El curs 2020/21 
inicien el seu propi projecte de ràdio escolar.
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PONENTS

CHRISTIAN
PERAIRE
mestre
i coordinador TAC,
impulsa la ràdio
a l’Escola El Turó
de Montcada i Reixac

DANIEL
RESNICH
guionista i productor
de continguts trans-
media

Vinculat a l’esport, com a futbolista i àrbitre 
encara en actiu. Docent d’educació física amb 
mencions d’educació especial i llengua anglesa. 
Va estudiar a la Universitat Jaume I (UJI) de Cas-
telló de la Plana on va participar en un projecte 
de ràdio escolar. Aquesta experiència li va agra-
dar molt i el curs 2020/21 ha tingut l’oportunitat 
d’engegar un projecte de ràdio a l’escola on tre-
balla, El Turó de Montcada i Reixac.

Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la 
UPF, expert en desenvolupament de continguts 
transmèdia per a les noves audiències. i asses-
sor. És el fundador de Goodmoment, una agèn-
cia creativa que crea, desenvolupa i produeix 
experiències de contingut transmèdia per a pro-
ductores i marques internacionals.

Com a guionista ha treballat en llargmetratges, 
telesèries, documentals i videoclips. Actualment 
desenvolupa i dirigeix Anticuerpos.net, la prime-
ra una sèrie documental dansada.

Com a docent de postgrau dicta seminaris, ta-
llers i conferències a l’Escuela Internacional de 
Cine y Televisión (EICTV) de Cuba, les univer-
sitats UAB i Blanquerna-URL, l’escola Plató de 
Cinema i les escoles de negoci Euncet i INESDI.

Forma part de la junta directiva de Guionistes 
Associats de Catalunya (GAC), ha estat jurat 
de diferents festivals nacionals i internacionals 
i és el coordinador del Concurs de Guions de 
projectes Transmèdia, creat conjuntament per 
GACi el Mercat Audiovisual de Catalunya (MAC)
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CLÀUDIA
GONZÁLEZ
periodista
i educomunicadora
de COMSOC –
Comunicació Social

FÈLIX
PÉREZ-HITA
realitzador,
guionista i editor
i membre 
el comitè assessor
del Festival
Panoràmic

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 xarxa 
d’emissores escolars REX. Ha coordinat les clas-
ses de ràdio de l’Institut Vilamajor, en què des-
taca el programa Sota la mascareta, produït en 
confinament.

És autora del treball de final de grau Iniciatives 
d’educació en comunicació entre mitjans audio-
visuals locals i centres educatius de Catalunya, 
reconegut per la UAB i el Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya.

Amb Arturo Bastón dirigeix HILOMENTAL (se-
siones videológicas). És membre fundador de 
l’associació Horitzó.tv i, amb el col·lectiu Neoki-
nok.tv, va crear el projecte educatiu de televisió 
experimental Tvlata.

Entre 1997 i 1999 va dirigir una quinzena de do-
cumentals per a betevé, on també va ser editor 
del programa Boing Boing Buddha. Actualment 
codirigeix alguns capítols de Soy cámara amb 
Andrés Hispano.

Ha impartit classes d’història i teoria de la imat-
ge a l’Escola Superior de Disseny Elisava, així 
com a màsters i tallers de diferents universitats. 
Ha escrit articles sobre crítica de la imatge per 
Manía, Archipiélago, el suplement Cultura/s del 
diari La Vanguardia o El estado mental.

PRESENTADORS
I MODERADORS
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EL MAC, UN PROJECTE COMPARTIT

LAIA CASANOVA, ALBERT GUSI I JOAN FONTCUBERTA
DIRECTORS DEL PANORÀMIC, FESTIVAL DE CINEMA,  
FOTOGRAFIA I MÉS GRANOLLERS

Una edició més del festival i de nou celebrem la col·laboració entre el 
Mercat Audiovisual de Catalunya (MAC) i el Panoràmic. Per part nos-
tra, aquesta és una aposta d’implicació i de compromís amb un pro-
jecte de prestigi amb qui compartim inquietuds i amb el que tenim 
un substrat de treball comú: el món de les arts visuals i la tecnologia.

Enguany hem intensificat la col·laboració i presentem una obra inè-
dita de l’artista María Cañas a qui hem demanat un projecte que posi 
en valor els lemes dels dos certàmens, d’una banda el concepte de 
Mobile Journalism del MAC i en paral·lel el lema del festival que és “In-
certesa, Atzar, Predicció”. L’autora ha produït un audiovisual titulat En 
el futur... Prediccions per a un present extrem, que es presentarà dins 
del context del MAC, el dimecres 29 de setembre a les 19 h. a Roca 
Umbert Fàbrica de les Arts, on a més a més, tindrem l’oportunitat de 
conèixer-la i dialogar amb ella a través del col·loqui que s’organitza 
entorn de la projecció.

El festival Panoràmic tindrà lloc del 14 d’octubre al 28 de novembre, 
i aprofitem el MAC per presentar el festival en una fira que és un re-
ferent amb un públic especialitzat. La peça audiovisual de la María 
Cañas, es mostrarà més endavant a Foto Colectania de Barcelona.

Com a festival, volem agrair l’oportunitat de col·laboració amb el Mer-
cat Audiovisual de Catalunya, ja que ens permet obrir una finestra 
de difusió dins un sector altament professional, alhora que ens exi-
geix cercar un vincle fluid entre un àmbit artístic i un de tecnològic. 
L’experiència de l’edició passada, on aconseguirem una molt bona 
difusió del projecte del Daniel G Andújar, ens ha estimulat a intensi-
ficar la cooperació amb la fira hegemònica de l’audiovisual, el MAC. 
Una cooperació que desitgem que sigui duradora i fructífera, des de 
la producció, la difusió i l’art.

OPINIÓ
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19.00 - 20.00
PLAÇA DEL TINT
VEREDICTE I ACTE DE LLIURAMENT DELS GUANYADORS  
DELS PREMIS DE COMUNICACIÓ LOCAL 2021
La Xarxa Audiovisual Local (XAL) ha reactivat els Premis de Comu-
nicació Local en 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 tas-
ca de les publicacions, les ràdios, les televisions i els mitjans digitals 
municipals, locals i comarcals. Els guardons es van lliurar durant 32 
edicions i es van convocar per darrera vegada el 2012.

La XAL recupera aquesta tradició amb l’objectiu de posar en valor 
les iniciatives que, des del sector de l’audiovisual de proximitat, con-
tribueixen a reforçar i enriquir l’espai informatiu i comunicatiu de Ca-
talunya. 

Les Bases contemplen set reconeixements, dividits en tres categories 
i amb una dotació econòmica en conjunt de 12.000 euros:

MITJANS
(millor televisió, millor ràdio i millor mitjà digital)

CONTINGUTS AUDIOVISUALS
(millor contingut de vídeo, millor contingut d’àudio  
i millor contingut multimèda/transmèdia)

RECONEIXEMENT PROFESSIONAL

L’acte també inclourà el lliurament de guardons als guanyadors

de l’edició de l’any passat, un acte que no va poder celebrar-se

a causa de les restriccions sanitàries.

www.premiscomunicaciolocal.cat
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BIG BANG TRANSMÈDIA

DANIEL RESNICH
GUIONISTA TRANSMÈDIA I BRAND 
STORYTELLER

En plena onada de recerca de continguts rellevants les plataformes, els 
canals, les productores, les sèries, pel·lícules i tota la indústria audiovi-
sual es disputen el bé més preuat de la convergència digital: l’atenció 
de l’usuari. I la seva posterior retenció. Les estratègies transmedials tan 
esmentades aquests anys han funcionat quan la proposta primigènia de 
contingut ha estat atractiva o disruptiva en si mateixa i no pels canals uti-
litzats en la seva transmediació. És a dir, el transmèdia no és màrqueting 
o un foli al final d’un dossier de venda.

El mitjà ja no és el missatge -el món s’ha transformat des del genial Mar-
shall McLuhan de l’era pre internet- sinó que avui el missatge és el mitjà. 
O el missatge modela al mitjà. Si enfoquem la creació de projectes des de 
la perspectiva de considerar la “narrativa” com a estratègia, i el “transmè-
dia”, com a tàctica, entenem que els projectes transmedials, necessiten 
integrar al desenvolupament del projecte tots dos processos de manera 
orgànica. Sobretot perquè l’usuari arribarà a aquest projecte o experièn-
cia i es connectarà emocionalment, en el millor dels casos, a través de 
diferents canals.

Quan no s’aconsegueix integrar aquest procés, els projectes queden limi-
tats a un canal o format únic i es perd l’oportunitat de retenció de l’usuari. 
Aquesta dinàmica no sols ha de recaure sobre el sector privat sinó que 
també hauria d’encoratjar-se des d’ajudes o estímuls públics a projectes 
híbrids audiovisuals o digitals que fa uns anys eren considerats marginals 
o que no encaixaven i avui són centrals. I que competeixen també per 
l’atenció de l’usuari.

Un dels reptes dins del complex escenari de l’audiovisual a Catalunya, és 
millorar aquests processos de desenvolupament del contingut creatiu per a 
atreure a una audiència local cada vegada menys líquida i més gasosa -se-
gons els analistes- i alhora poder ser competitius en el llogaret global. Per 
a la gran majoria de productores petites, millorar la manera de poder crear 
continguts competitius utilitzant les possibilitats dels diferents canals és 
clau en un mercat tan fagocitador i volàtil. La formació constant i els pro-
cessos creatius adaptatius jugaran un paper important els pròxims anys.

Des de fa nou anys el MAC i el GAC (Guionistes Associats de Catalunya) 
han creat el primer concurs de projectes transmèdia per a estimular el 
contingut emergent. Projectes reeixits com Mironins o Susi. Una elefanta 
a l’habitació, han rebut el seu primer impuls al concurs transmèdia. Us 
animem a participar.

OPINIÓ
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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 
producció a través de la plataforma MiLAB de la Facultat de Cièn-
cies de la Comunicació Blanquerna - URL. Això es tradueix en el 
desenvolupament 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 Joanna 
Pardos, Josep Serra i Oriol Vilaseca i Hi(p)stèrica, l’agenda cultural 
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 satis-
faccions 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 Qualitat 
de Barcelona MINIPUT 2014.
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TERCERA EDICIÓ (2015)
Causa Ultrasecreta 837, la proposta signada per Manuel Martínez Gi-
ménez 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 lliurament.

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 sobre 
la Barcelona dels anys 70 i la generació de joves inconformistes que 
es van organitzar per editar i distribuir els seus propis còmics under-
ground, 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 Barcelona 
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 Rela-
cions 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 comè-
dia 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 socials 
Pis compartit de Roger Grau i María Medinilla, “per la combinació de 
formats, sintonia amb les tendències actuals més innovadores i la uti-
lització estratègica de la narrativa transmèdia”.

El projecte finalista va ser el dramedia Orgull Camp de Pep Jové i 
Aïda Torrent.

VUITENA EDICIÓ (2019)
L’any passat el premi va recaure en el fals documental en format de 
sèrie Els joves fan país, un treball col·lectiu signat per un equip format 
per Marc Domingo Carulla, Esteve Mulero Guinart, Jaume Ricart Sán-
chez i Carla Vidal Campanyà.

El projecte finalista va ser el thriller dramàtic Rufianes de David Lo-
rente.
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QUARTA EDICIÓ DEL PREMI MAC-FANTÀSTIK GRANOLLERS
Amb la tardor també arriba el Fantàstik, el festival de cinema fantàs-
tic de Granollers, que enguany arriba a la seva desena edició.

Des de fa quatre 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 internacio-
nal de curtmetratges que configura la seva secció competitiva. Cada 
any el certamen granollerí rep centenars de curts nacionals i interna-
cionals, 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: 
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www.fantastikgranollers.cat

2018: La proeza d’Isaac Berrocal, una història de bruixeria i satanisme 
que transcorre en un poblet perdut de Lleó, a la dècada dels 70.

2019: 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.

2020: Killing small animals del jove realitzador suec Marcus Svanberg 
suma un nou guardó als ja acumulats durant aquest any. És la primera 
vegada que el premi MAC-Fantàstik travessa fronteres internacionals.

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 te-
rror en totes les seves variants.
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INFORMACIÓ
PRÀCTICA

Totes les activitats del MAC 2021 són gratuïtes, però cal inscripció 
prèvia obligatòria a través del formulari localitzat a inscripcions.au-
diovisualmac.cat i portant el comprovant. La inscripció es pot forma-
litzar fins al mateix dia del certamen, al punt de recepció i informació.

El programa d’activitats inclou pauses a l’hora d’esmorzar i dinar. Hi 
ha un servei de bar de pagament a disposició de tot el públic assis-
tent, en l’horari següent:

10.40 - 11.00 
PAUSA CAFÈ (Zona de bar i restauració)

13.50 - 15.20
DINAR (Zona de bar i restauració)

La zona d’aparcament de Roca Umbert Fàbrica de les Arts està limi-
tada a l’estacionament de les empreses proveïdores i dels vehicles ofi-
cials, dels ponents i de l’organització. Es posa a disposició del públic 
assistent el següent aparcament gratuït, situat a 500 metres del MAC: 

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

PROGRAMACIÓ NAU B1

HORA SESSIÓ

09.05 - 09.50 ACTE INAUGURAL

10.00 - 10.40 PRESENTACIÓ DEL PROJECTE CATALUNYA  
MEDIA CITY (CMC)

11.00 - 11.40 TRANSICIÓ A LA XARXA. OPORTUNITATS  
PER A LES TELEVISIONS LOCALS DE CATALUNYA 
A L’OTT

12.00 - 12.50 EL FUTUR DEL STREAMING

13.00 - 13.50 EL PERIODISME MÒBIL. INNOVACIÓ TÈCNICA  
O PERIODÍSTICA?

15.20 - 16.00 CONSUM DE TELEVISIÓ: PANDÈMIA  
I CANVIS PREVISIBLES

16.10 - 17.00 EL PERIODISME MÒBIL: DE LES AULES  
AL CARRER

17.10 - 18.00 NOVES EXPERIÈNCIES DE RÀDIO MUSICAL

PROGRAMACIÓ PLATÓ DEL CENTRE AUDIOVISUAL

11.00 - 11.40 QUÈ ESTÀ PASSANT EN EL CONSUM  
DE RÀDIO MUSICAL?

11.40 - 12.00 MEGATENDÈNCIES D’ESCOLTA D’ÀUDIO  
ALS ESTATS UNITS. LA RÀDIO I ELS NOUS  
ESCENARIS DE COMPETÈNCIA A PARTIR  
DE L’ENTORN DIGITAL

12.00 - 12.50 LES GRANS CADENES MUSICALS  
I EL NOU CONTEXT MUSICAL

13.00 - 13.50 PRESENTACIÓ DE LES CONCLUSIONS  
PEL DESENVOLUPAMENT DEL PLA ESTRATÈGIC 
DE LA XARXA AUDIOVISUAL LOCAL  
PER A LES RÀDIOS LOCALS

18.00 - 18.50 DE LA RÀDIO ESCOLAR A LA RÀDIO LOCAL

19.00 - 19.50 L’AUDIOVISUAL EXPERIMENTAL A LA TELEVISIÓ
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PROGRAMACIÓ SALA OBERTA DEL CAM

HORA SESSIÓ

10.40 - 11.10 OBERTURA DE LA PRIMERA TROBADA  
DE PODCASTING A CATALUNYA

11.20 - 12.10 CONFERÈNCIA D’OBERTURA I POSTERIOR  
DEBAT

12.20 - 13.10 PODCASTS CULTURALS DE PRODUCCIÓ  
INDEPENDENT 

13.10 - 13.20 PODCASTING: RESUM I HISTORIAL  
DE MONETITZACIÓ (PRIMERA EMISSIÓ)

13.20 - 14.10 PRODUINT PODCASTS

16.00 - 16.50 PLATAFORMES DE PODCASTING

16.50 - 17.00 PODCASTING: RESUM I HISTORIAL  
DE MONETITZACIÓ (SEGONA EMISSIÓ)

17.00 - 17.50 PODCASTS PERIODÍSTICS

18.00 - 18.50 CLOENDA DE LA PRIMERA TROBADA  
DE PODCASTING A CATALUNYA

LES CLAUS DEL PODCAST DE TRUE CRIME

L’ESTRATÈGIA DIGITAL DE CATALUNYA RÀDIO

PROGRAMACIÓEL CERCLE

10.00 - 10.40 PRESENTACIÓ DEL PROJECTE REVISTA  
ESCOLAR DIGITAL (RED)

11.00 - 11.50 SERVEIS DE STREAMING: RETRANSMISSIÓ,  
TECNOLOGIA I EINES (PRIMERA PART)

12.00 - 12.50 SERVEIS DE STREAMING: RETRANSMISSIÓ,  
TECNOLOGIA I EINES (SEGONA PART)

15.20 - 16.10 TRANSFORMACIÓ DELS FLUXOS  
DE TREBALL EN UNA REDACCIÓ CLOUD  
PER AL PERIODISME MÒBIL

PROGRAMACIÓ PLAÇA DEL TINT

19.00 - 20.00 VEREDICTE I ACTE DE LLIURAMENT  
DELS GUANYADORS DELS PREMIS  
DE COMUNICACIÓ LOCAL 2021

GRAELLA PROGRAMACIÓ





UNA PANDÈMIA AL MÓN AUDIOVISUAL

JOAN CARLES MARTIN
PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ DE PRO-
FESSIONALS DE L’AUDIOVISUAL CATALÀ 
(APAC)

Segurament en el nostre imaginari no tenia cabuda una experièn-
cia com la que hem patit amb aquesta pandèmia, ni quan vèiem les 
pel·lícules de destrucció del món, asseguts còmodament en el sofà 
del nostre menjador els diumenges a la tarda.

Com a tot, l’afectació que ha tingut la pandèmia en el món audiovi-
sual ha estat desigual. Per un costat, tancats a casa i amb les limita-
cions de fer actes multitudinaris, com a públic hem explorat totes 
les possibilitats dels serveis audiovisuals virtuals, hem reclamat més 
continguts, major qualitat i amb el màxim de possibilitats, a l’altre 
costat, el sector audiovisual dedicat als actes presencials, ha quedat 
totalment aturat.

Com a sector tecnològic en constant evolució, l’audiovisual requereix 
inversió contant en maquinària més moderna, més versàtil i adapta-
ble a les noves necessitats, però al mateix temps, de formació dels 
professionals, aquelles persones que sempre estan en un lloc discret, 
amb una dedicació total i amb l’únic objectiu que tot surti perfecte.

En una professió que és vocacional i amb un punt de bohèmia, on hi 
ha una part molt important de creació, la COVID ens ha deixat lligats 
de peus i mans. Però per sort, hi ha una cosa que hem mantingut in-
tacta, la creativitat, les ganes de buscar alternatives i d’adaptar-nos. 
Des de la cadira on estàvem lligats les nostres ments no han parat 
de crear i buscar noves fórmules, tot per mantenir encesa aquesta 
il·lusió, que fa que tots aquests professionals estiguin al servei de la in-
formació, de l’entreteniment, de la cultura, en definitiva perquè totes 
les persones puguin gaudir amb el resultat de la nostra feina.

Aquest col·lectiu incansable, amb la seva dedicació, tant sigui de nit 
com de dia, assumint tots aquells reptes que se’ls hi demana, fins i tot 
quan semblen impossibles d’assolir. És aquesta força humana, la que 
es mereix l’admiració i el respecte de tots nosaltres, perquè, un cop 
aconseguim passar aquest moment, seran els primers que posaran 
tot el seu saber i la seva il·lusió per fer possible que tot torni a cami-
nar, i que tothom pugui gaudir novament de les sensacions que ens 
aporta la música, la imatge, la llum, la paraula, en viu. Perquè és una 
forma més de comunicació entre les persones.

OPINIÓ
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EQUIP GENERAL
MAC 2021

El programa del MAC 2021 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 2021
Director: Josep Maria Codina
Coordinador general: Carles Riobó
Responsable de Comunicació: Pol Purgimon
Coordinador Fira MAC: Artau Bellavista
Secretaria tècnica Premis de Comunicació Local: Carlota Martí
Coordinació tècnica: Roger Franch i Francesc Vivas (R-Media)
Administració: Sergi Cortés i Montse López

COMISSIÓ DE CONTINGUTS
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)
Direcció: Josep Maria Martí
Coordinadors programa: Raúl Domingo de Blas, Belén Monclús  
i Nicolas Moulard (Actuonda)

I TROBADA DEL PODCASTING A CATALUNYA
Direcció: Josep Maria Martí
Coordinadors programa: María Gutiérrez i Raúl Terol

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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Infraestructura: Servis Complet
Coordinador infraestructura Roca Umbert: Daniel Guixé
Coordinadores d’espais Roca Umbert: 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: Juanjo Bermejo / Easy Live / Produccions 
Planetàries
Recepció: Júlia Brito, Blanca Calonge, Laura Nadal i Laura Torndelacreu
Presentadora: Gemma Permanyer
Presentadors MAC Sessió: Arnau Moya i Guillem Raich
Regidor Nau B1: David Ramon
Regidora Plató del Centre Audiovisual: Raquel Marquès
Regidora de la Sala Oberta del CAM: Marta Linares
Assistent: Anna Surroca
Disseny gràfic: Oriol Frias
Motion graphics: Riccardo di Natale
Auxiliar tècnic: Luis Ruiz
Fotografia: Meri Farnell
Impressions: iGrafic / Mail Boxes Etc.
Càtering i servei de bar: Bar de Roca Umbert
Seguretat: Protecta Seguridad

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

Audiovisual MAC

@audiovisualMAC 

Mercat Audiovisual de Catalunya

instagram.com/macgranollers

Mercat Audiovisual de Catalunya

https://www.facebook.com/audiovisualMAC 
https://twitter.com/audiovisualMAC
https://www.linkedin.com/in/audiovisualmac/
https://www.instagram.com/macgranollers/
https://www.youtube.com/channel/UCiFVzSz8AKhdMK0lKux1l_w
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