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Recuperem la normalitat del MAC, la presencialitat, en una 23a edi-
ció que esdevé espai de referència de la producció audiovisual de 
proximitat i del món de la comunicació local, un sector professional 
que vertebra país i crea identitat.

El Mercat Audiovisual de Catalunya, amb seu a Roca Umbert, a Gra-
nollers, torna a plantejar reptes i reflexions a entorn de la comuni-
cació audiovisual, dels nous escenaris i les noves tendències, de les 
noves oportunitats. 

El MAC s’estableix com un punt de trobada, un entorn per compartir 
estratègies, complicitats i sinergies: un espai que contribueix a esta-
blir xarxes i aliances, imprescindibles per afrontar els reptes de futur.

La seva trajectòria l’ha convertit, amb el pas dels anys, en un mercat 
referent de país del tot el sector de la comunicació i de la producció 
audiovisual de proximitat. La seva vitalitat és un reflex de la salut 
del sector.

Aquest 2022 trobareu un MAC que creix i que consolida la seva 
relació amb nous públics. Queda palès amb el programa, on són 
presents la transició digital dels mitjans, els nous models de nego-
ci, producció i explotació, així com les darreres novetats en l’àmbit 
tecnològic.

Enguany fem un pas més enllà i apostem per un MAC que esdevin-
gui palanca i tractor del sector, dels petits productors, del talent de 
l’àmbit de la producció audiovisual i de la comunicació de proximi-
tat.

Continuem apostant fermament pel sector audiovisual català, que 
viu moments de plena efervescència, moments en què el dinamisme 
del món de la comunicació ens permetrà afrontar el futur immediat 
amb optimisme. La nova plataforma OTT de la TV local, els fons eu-
ropeus, els reptes de canvi i transformació permetran continuar sent 
un espai ric en innovació i creació.

Benvingudes i benvinguts al Mercat Audiovisual de Catalunya.

Benvingudes i benvinguts a Granollers.

MAC, L’ESPAI DE REFERÈNCIA 
DEL SECTOR AUDIOVISUAL  
CATALÀ
ALBA BARNUSELL I ORTUÑO
ALCALDESSA DE GRANOLLERS
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PRODUCCIÓN · REMI · STREAMING

ENG · ESTUDIO · PTZ 
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El món audiovisual és i està en el nostre dia a dia. Present en mul-
titud d’espais, formats i contextos, fins al punt que avui és del tot 
impossible imaginar-nos les nostres vides sense aquest tipus de co-
municació. Per això és tan rellevat disposar d’espais com el Mercat 
de l’Audiovisual de Catalunya, una trobada que facilita la interacció 
entre els diferents agents del sector i una oportunitat excel·lent per 
demostrar tot el potencial que tenim com a país en aquest àmbit.

Catalunya disposa d’un sector audiovisual d’excel·lència, amb expe-
riència, talent, creativitat i reconeixement internacional. Una indús-
tria audiovisual que esdevé un sector estratègic per la seva poten-
cialitat econòmica, capaç d’irradiar altres sectors i alhora, una eina 
única per impulsar la cultura del país.

Per tot això des de la Generalitat estem fermament compromesos 
en impulsar el dinamisme del sector i acompanyar els seus projec-
tes estratègics. I per això espais com la 23a edició del Mercat de 
l’Audiovisual de Catalunya són imprescindibles per aglutinar les múl-
tiples mirades sobre l’audiovisual i contribuir així a sumar sinergies, 
interconnectar professionals, reforçar projectes i en definitiva, ga-
rantir el progrés d’un sector que ha donat forma al país i a la nostra 
manera d’interpretar el món.

PERE ARAGONÈS I GARCIA
MOLT HONORABLE PRESIDENT
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

PRODUCCIÓN · REMI · STREAMING

ENG · ESTUDIO · PTZ 



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

CARTELL FIRA MAC ABCONTROL_T.pdf   3   30/4/22   20:42



SALUTACIONS 13

La trajectòria del Mercat Audiovisual de Catalunya (MAC) arrenca 
en paral·lel al segle XXI. És un fet que en aquestes dues dècades els 
canvis en el sector, dels quals el MAC s’ha fet ressò puntualment, 
han estat importants i vertiginosos: la societat digital es transforma 
sense parar i els suports i els llenguatges es renoven de manera 
constant, obrint noves vies i oportunitats de desenvolupament.

La pandèmia que ens afecta des de 2020 ha contribuït a accelerar 
aquesta transformació en nombrosos àmbits, i alguns dels canvis 
viscuts (des de l’esclat del teletreball a la multiplicació d’aplicacions 
i plataformes digitals) seran duradors. Tot això ha succeït en un con-
text d’emergència climàtica, en què els objectius de desenvolupa-
ment sostenible de l’Agenda 2030 de Nacions Unides s’han conver-
tit en referència imprescindible per al conjunt d’accions públiques i 
privades, que han de garantir la viabilitat de les generacions futures.

Després de dos anys molt difícils, aquest és el primer MAC que arri-
ba en un context sociosanitari considerablement segur. La reacti-
vació social i econòmica, afavorida per la vacunació massiva de la 
població i per les polítiques expansives promogudes per totes les 
administracions (des de la Unió Europea, amb els fons Next Gene-
ration, fins als governs locals), convida a ser optimistes malgrat les 
dificultats i l’abast dels reptes. Per això, a la Diputació de Barcelona, 
que ha fet un esforç addicional perquè els pobles i les ciutats de la 
província superessin l’impacte de la pandèmia sense que ningú que-
dés enrere, celebrem aquesta nova edició del MAC.

Com a Administració de suport als governs de proximitat, hem con-
tinuat treballant per compassar-nos amb els nous reptes tecnològics 
i afavorir així l’accessibilitat dels serveis públics bàsics i l’atenció a 
les persones a tot el territori. Amb la creació de pòdcasts i la recent 
incorporació a TikTok hem ampliat la nostra capacitat de comuni-
cació amb la ciutadania. Per això, un any més som presents al MAC.

NÚRIA MARÍN MARTÍNEZ
PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓ  
DE BARCELONA
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Per al Consell de l’Audiovisual de Catalunya és un orgull que la nos-
tra institució sigui present un any més al MAC, el Mercat Audiovisual 
de Catalunya. I és un motiu personal de satisfacció la meva prime-
ra participació en aquesta trobada de referència inexcusable per al 
sector audiovisual català, i molt particularment per a la comunicació 
local. Una cita que s’ha consolidat plenament i ha demostrat, tant 
en èpoques de bonança, com en temps d’adversitats, tant econòmi-
ques com pandèmiques.

Segons el darrer Informe de l’Audiovisual a Catalunya elaborat pel 
CAC, a Catalunya hi ha 350 mitjans de ràdio i televisió actius, dis-
tribuïda en 83 canals de televisió (TDT) i 259 emissores de ràdio 
(FM). Un panorama ric i variat, però també subjecte a les tensions 
derivades d’haver d’operar en un mercat informatiu i publicitari re-
lativament petit.

Catalunya és un centre audiovisual indiscutible i el mes de maig 
que tot just deixem enrere n’és la prova més evident. Barcelona ha 
celebrat aquesta primavera el prestigiós saló ISE (Integrated Sys-
tems Europe), la fira més gran del planeta del sector audiovisual. 
En paral·lel, aquella mateixa setmana el Clúster Audiovisual de Ca-
talunya i la Universitat Pompeu Fabra organitzaven la 44 edició de 
l’INPUT, que cada any té lloc en una ciutat del món diferent i que 
enguany a Barcelona va reunir professionals de 59 televisions pú-
bliques de 28 països. Són esdeveniments que ens situen al mapa 
internacional. Això no es construeix sobre el buit sinó en un territori 
on es desplega un sector divers i dinàmic format per més de 3.600 
empreses i més de 31.000 professionals, amb una facturació global 
de 6.703 milions d’euros. Això sense oblidar el sector públic que 
impulsa ràdios i televisions locals. Uns mitjans, a més, que són indis-
pensables per a la cohesió social i territorial.

Són uns moments difícils per a un sector en constant evolució tec-
nològica. Una dificultat derivada dels nous reptes i d’algunes incer-
teses, especialment pel que fa al marc legal. Per això és bo que el 
sector es trobi per debatre, analitzar i intercanviar idees. I el millor 
escenari per fer-ho és el Mercat de l’Audiovisual de Catalunya. Una 
cita habitual. Una trobada imprescindible.

XEVI XIRGO I TEIXIDOR
PRESIDENT DEL CONSELL  
DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA
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Em fa especial il·lusió de donar-vos la benvinguda en aquest MAC 
2022. Sobretot perquè no tindrem restriccions per límit d’aforament 
ni per causa sanitària. Entrarem, de ple dret, en la normalitat orga-
nitzativa. Però no hem estat aturats durant aquest període de pan-
dèmia: hem celebrat dues edicions i hem evolucionat el MAC més 
enllà d’una trobada presencial. Aquest any arribem a la 23a edició, 
una fita important. I ho fem amb el suport, renovat i ampliat, de 
l’Ajuntament de Granollers, la Diputació de Barcelona i la Generalitat 
de Catalunya. Els agraeixo haver dipositat confiança en el projecte. 
I també agreixo la col·laboració de les entitats que formen la comis-
sió de continguts, això és: la Xarxa Audiovisual Local, l’Observatori 
de la Ràdio de Catalunya (GRISS-UAB) i el Clúster Audiovisual de 
Catalunya.

Encara afectat per les sotragades de la pandèmia, el sector audio-
visual afronta el futur amb la mirada posada en noves oportunitats 
tecnològiques i de creixement de negoci. Sense deixar d’observar 
-intranquil·lament- el retrovisor perquè no s’acaben de dissipar 
núvols grisos d’incertesa econòmica. Per més que ho vulguin ne-
gar perspicaços analistes, l’audiovisual només va prou bé quan 
l’economia general també va bé. Afecta prop d’un 0,7% del PIB es-
tatal, això és: més de 8.300 milions d’euros. Però no s’hi val que 
augmentin les xifres de negoci d’algunes empreses si, per contra, 
no creix proporcionalment la producció de continguts de qualitat. 
Tenim bons productes, grans professionals, empreses ben dimen-
sionades i molt de talent per afrontar els reptes. Però continuem 
expectants. Som a l’espera que concloguin acords entre administra-
cions i, en especial, enteses entre institucions d’un mateix territori. 
Estem expectants perquè es tanquin els pactes polítics necessaris 
(també per la nova llei general de comunicació audiovisual) per pro-
tegir la llengua catalana, la diversitat cultural i la producció local. Per 
impulsar amb força aquesta indústria que conformem tots. Integral-
ment, de dalt a baix, tenint molt en compte el sector audiovisual de 
proximitat. Plegats anirem lluny, sols no massa.

EXPECTANTS  
I TREBALLANT PEL FUTUR

JOSEP MARIA CODINA ROCA
DIRECTOR DEL MERCAT AUDIOVISUAL  
DE CATALUNYA (MAC)
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Seguirem amb expectació com evoluciona el marc general. Però no 
deixarem de treballar per obrir les portes del MAC amb un programa 
molt complet. Adreçat al sector de proximitat, als seus usuaris, als 
seus treballadors, als seus clients. Ens hi hem especialitzat perquè 
és un servei necessari. En aquesta edició continuem apostant fort 
pel podcast i Fira MAC hi torna a ser amb un espai renovat. Ho tenim 
tot preparat. Esperem que sigui del vostre interès.
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UNA OTT DELS MITJANS LOCALS  
PER SEGUIR SENT ÚTILS

MARC MELILLAS
CONSELLER DELEGAT  
DE LA XARXA AUDIOVISUAL LOCAL (XAL)

La Xarxa està treballant intensament per arrancar la nova platafor-
ma OTT per a la distribució de continguts audiovisuals multidispo-
sitiu dels mitjans de proximitat a finals d’aquest any. És el projecte 
més ambiciós dels últims anys i té la voluntat de fixar les bases del 
present i del futur dels mitjans de comunicació de proximitat, adap-
tant-los als nous models de consum i explotació de continguts.

El repte no és només de caràcter organitzatiu o tecnològic, és de 
caràcter existencial. De l’èxit d’aquest projecte en dependrà, en 
bona part, la continuïtat del sector audiovisual de proximitat, ame-
naçat per la transformació més profunda en molt de temps.

Els nous hàbits de consum a través de l’streaming i les incògnites 
sobre la TDT més enllà del 2030 ens han portat a impulsar el pro-
jecte estratègic de l’OTT. Es tracta de garantir la transició a l’entorn 
digital d’uns mitjans locals nascuts en el s. XX que s’han d’adaptar 
per sobreviure. De fet, no han parat de fer-ho des del primer dia, 
demostrant la seva resiliència i vocació de servei públic. 

Pensats per ser difosos col·lectivament en un àmbit geogràfic res-
tringit, els nous temps – molt més complexos i líquids – ens situen 
en un escenari inèdit on l’usuari es col·loca al centre i les seves pre-
ferències locals s’han d’atendre de manera personalitzada en un 
context global. Sense abandonar la FM i la TDT, la ràdio i la TV de 
proximitat ha de fer-se un lloc en el món de les plataformes. L’OTT 
és la nostra resposta. I no només s’està dissenyant per a la TV, tam-
bé incorporarà un player d’àudio per fer un salt de qualitat per a les 
ràdios locals mitjançant el podcast.

Fa més de vint anys que les televisions de proximitat catalanes 
treballen en xarxa amb el suport de la XAL perquè troben en la 
cooperació la garantia d’uns continguts compartits, competitius i 
de qualitat, sense perdre ni la seva identitat local, ni la seva pròpia 
autonomia.

El MAC ha estat i és l’espai de concertació per excel·lència de la 
Xarxa. El MAC ha viscut tots els canvis del sector. I ara, un cop més, 
és l’espai on es presenta l’OTT dels mitjans locals. Una OTT per con-
tinuar sent útils als ciutadans i vertebrar els nostres territoris.
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SEGUINT LA TRANSFORMACIÓ  
DE L’ÀUDIO

JOSEP MARIA MARTÍ I MARTÍ
DIRECTOR DE L’OBSERVATORI DE LA RÀDIO  
A CATALUNYA (GRISS-UAB)

En l’edició de l’any passat del MAC, tot i les dificultats de la pandè-
mia es va voler fer una aposta per a tractar un fenomen emergent 
com era el del podcast; aquest nou gènere de contingut estava i 
està vinculat a un canvi que experimenta la comunicació sonora, té 
un caire global i és una expressió més de la transformació dels mi-
tjans tradicionals, tant analògics com digitals, basats en el so.

En els darrers mesos hem vist com la majoria de les grans orga-
nitzacions radiofòniques convencionals públiques i privades, no 
solament han anat canviant el posicionament de la seva oferta de 
continguts, sinó que també han assumit que deixaven de ser xarxes 
hertzianes de difusió de programes i d’emissions radiofòniques, per 
a convertir-se en una fàbrica de continguts sonors, distribuïts en 
diferents plataformes.

Aquest no és l’únic canvi amb el qual ens enfrontem, hi ha més no-
vetats en l’escenari mediàtic: s’estan produint transformacions pro-
fundes en el consum, apareixen constantment nous artefactes de 
recepció i tot el que està passant sembla tenir una voluntat disrup-
tiva. En aquest nou context tothom pot comprendre que des de 
l’Observatori no podíem programar la segona Trobada del Podcàs-
ting sense reflectir d’alguna manera aquestes i altres transforma-
cions.

Tot allò que s’anunciava com a possible l’any passat, el 2022 s’ha 
accelerat. Els assistents de veu comencen a prendre protagonisme 
en el consum sonor; alguna de les més importants organitzacions 
radiofòniques espanyoles informen que el 20% del seu consum 
d’àudio procedeix d’aquests dispositius. Els experts diuen que el 
que succeeix és que la veu s’està convertint en la manera més natu-
ral que l’ésser humà té de comunicar-se amb la tecnologia i bàsica-
ment amb els artefactes digitals.
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Per altra banda, en la passada edició analitzàvem les plataformes de 
distribució de continguts sonors com una cosa de futur, però que 
encara no eren massa properes; perquè no ha estat així: comencem 
a tenir dades que diuen que tot va més ràpid del que ens pensàvem; 
Podimo, una de les empreses punteres en el sector i que serà al 
MAC, va informar fa poc que, en els primers quatre mesos de 2022, 
els seus usuaris han superat el total del consum de 2021.

Finalment, els estudis fets als EUA i a Europa també assenyalen que, 
els impulsors del consum de productes d’àudio, els que arrosseguen 
les audiències, són els periodistes, els líders de les xarxes i els polí-
tics.

El MAC d’enguany connectarà doncs amb aquesta nova realitat; 
seguint la seqüència cronològica dels darrers dotze mesos, analit-
zarem el paper que la pandèmia ha tingut en el creixement de la 
producció i el consum sonor, donarem una mirada a un dels actors 
de la transformació: les dones i tindrem també l’ocasió d’analitzar un 
gènere que va en augment com és el del podcast polític. I no obli-
darem tampoc que tot aquest increment d’oferta té un punt dèbil: 
el finançament; és per aquest motiu que hem convocat experts que 
ens posaran al dia sobre la monetització de l’àudio.

Per acabar, crec que no cal relacionar aquí tota la llarga llista dels 
grans noms d’aquest univers mediàtic que enguany seran a Grano-
llers, tots figuren en aquest programa, però sí que voldria assenyalar 
que la seva participació confirma que el MAC està essent un referent 
per a veure els canvis que experimenta la indústria audiovisual i la 
seva repercussió en la comunicació de proximitat.
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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 d’Alba Barnusell i Ortuño (alcaldessa de Gra-
nollers), Núria Parlón i Gil (vicepresidenta quarta i diputada de po-
lítiques de participació, agenda 2030 i ODS de la Diputació de Bar-
celona), Xevi Xirgo i Teixidor (president del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya (CAC)), Oriol Duran i Torres (secretari de Mitjans de 
Comunicació de la Generalitat de Catalunya) i Marc Melillas (conse-
ller delegat de la Xarxa Audiovisual Local (XAL))

10.00 - 10.40
ELS MODELS DE NEGOCI DE LES OTT

En els darrers anys ens han portat canvis transcendentals. D’un eco-
sistema de creadors de continguts que controlava la cadena de va-
lor de cap a peus, hem passat a un nou model on les plataformes de 
distribució global s’han apropiat de la relació directa amb l’usuari. 
En aquest escenari líquid i complex només sobreviuran els mitjans 
capaços d’adaptar-se a les noves regles del negoci digital.

A càrrec de Pepe Cerezo (director d’Evoca Media)

10.40 - 11.00
PAUSA
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11.00 - 11.40
LA TRANSFORMACIÓ IMPRESCINDIBLE DELS MITJANS.  
CASOS D’ÈXIT: HERALDO DE ARAGÓN I PRISA MEDIA

Assumir la transformació digital per poder arribar al màxim nom-
bre de lectors possible amb les noves eines digitals en un món que 
consumeix informació a gran velocitat. Aquest és el procés que ha 
afrontat el diari més llegit de l’Aragó mitjançant una aposta per es-
tructures més col·laboratives i transversals que traslladi a cada su-
port el contingut que el consumidor demana.

Amb la participació de Mikel Iturbe (director de l’Heraldo de Ara-
gón) i Fran Llorente (director de l’àrea de vídeo de PRISA Media)

Moderador: Juan Cal (periodista)

11.50 -12.30
LLEI DE LA COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL DE CATALUNYA:  
UNA OPORTUNITAT PER A LA LLENGUA CATALANA  
I LA IGUALTAT DE GÈNERE

L’avantprojecte de llei en el que treballa el Govern ha prioritzat, en-
tre d’altres, dos objectius: el foment, promoció i protecció de la llen-
gua catalana (i aranesa) en tots els suports amb continguts audiovi-
suals i, d’altra banda, vol ser un referent en la defensa de la igualtat 
efectiva de dones i homes, l’eradicació de la violència masclista i, 
específicament, de la pressió estètica.

A càrrec d’Oriol Duran (secretari de Mitjans de Comunicació de la 
Generalitat de Catalunya)
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12.40 - 13.20
PRESENTACIÓ DEL PROJECTE ONDA ODS

Aliança de més de 140 mitjans de proximitat (ràdio i televisió) per 
sensibilitzar la ciutadania des d’una òptica local sobre els reptes que 
plantegen els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), es-
pecialment la igualtat de gènere, l’emergència climàtica i la transició 
ecològica del medi rural.

ONDA ODS és un projecte concebut, liderat i coordinat per 
l’Associació d’Emissores Municipals i Comunitàries d’Andalusia de 
Ràdio i Televisió (EMA-RTV), comptant pel seu desenvolupament i 
implementació a nivell nacional amb l’Associació d’Emissores Muni-
cipals de Galícia (EMUGA ), la Xarxa Estatal de Mitjans Comunitaris 
(ReMC), i Ràdio Televisió Cardedeu com a entitat capçalera a Cata-
lunya i sota l’aixopluc de La Xarxa. L’objectiu comú és tirar endavant 
Una campanya radiofònica i audiovisual amb espais específics en 
tres idiomes que serà difosa a través de la plataforma OTT del pro-
jecte, així com a través de les emissores associades a les xarxes de 
mitjans locals involucrades al projecte. 

Més informació a ondaods.org

Amb la participació de Paco Crespo (director de l’Asociación de 
Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía de Radio y Te-
levisión (EMA- RTV)), Mariano E. Fernández (president de Red de 
Medios Comunitarios (ReMC)), Maria López Rovira (directora de 
RTV Cardedeu) i Enrique Manuel Sanfiz (secretari d’Emisoras Muni-
cipais Galegas (EMUGA))

14.10 - 15. 30
PAUSA
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15.30 - 16.10
LES RÀDIOS DE PROXIMITAT I LES ENTITATS DE GESTIÓ  
DELS DRETS DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL. CRITERIS  
PER MINORITZAR LES TARIFES RECLAMADES PER AGEDI-IAE

Els criteris de les tarifes proposades per l’Asociación de Gestión de 
Derechos Intelectuales (AGEDI-AIE) es van definir en el marc de les 
negociacions tarifàries amb l’Asociación Española de Radiodifusión 
Comercial (AERC) per ràdios comercials, amb unes mínimes previ-
sions especials per a les ràdios públiques. Quins arguments podem 
aportar per modular els criteris en la seva aplicació a les ràdios pú-
bliques?

Des de la Federació de Mitjans de Comunicació Local de Catalun-
ya, d’acord amb la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM) volem compartir la valora-
ció dels resultats de la recopilació de dades que s’ha fet per consen-
suar criteris que ens ajudin a modular minorant les tarifes reclama-
des per AGEDI-AIE, tant en la base gravable, paràmetres d’intensitat 
d’ús del repertori i audiència, com en el període temporal reclamat 
inicialment en els seus requeriments.

Amb la participació d’Albert Guilera (cap dels serveis jurídics de 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM)) i Jordi Seguer (secretari 
general de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC))

Moderadora: Gemma Peris (vicepresidenta de la Federació de Mi-
tjans de Comunicació Locals de Catalunya (FMCLCat) i directora de 
Ràdio Tàrrega)

Sessió organitzada en col·laboració amb

16.20 - 17.00
METAVERS: REPTES I OPORTUNITATS  
PELS MITJANS AUDIOVISUALS

Què és el metavers? Per a què serveix? És quelcom real a curt-mitjà 
termini i que els radiodifusors i empreses de producció audiovisual 
hagin de considerar?

En aquesta taula rodona s’abordaran aquestes qüestions, amb 
l’objectiu d’aportar informació de base i de certesa als professionals 
del sector interessats.
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Els ponents aportaran la seva visió professional sobre el valor que el 
metavers tindrà per a la societat i la indústria audiovisual. Es debatrà 
sobre el valor afegit que el metavers pot generar per a les empreses 
audiovisuals i les oportunitats de negoci que aquest pot generar. 
Així mateix, s’abordaran quins són els elements tècnics, d’inversió, 
relacionats amb els continguts o amb les capacitats professionals 
que han de tenir en compte les empreses que vulguin llançar-se al 
metavers. Per acabar, tractarem d’aclarir els passos i el calendari 
que aquesta promesa tecnològica fixa per a la indústria dels mitjans.

Amb la participació d’Asier Anitua Valluerca (gerent de desenvo-
lupament de negoci i serveis audiovisuals de Telefónica Servicios 
Audiovisuales), Emili Blanqué (Metaverse Strategist, consultor 
d’innovació i expert en XR i tecnologies emergents a Visyon (grup 
Mediapro)) i Sergi Campmany (coordinador d’operacions del Cen-
tre Blockchain de Catalunya)

Moderador: Roberto Suárez Candel (cofundador i Managing Direc-
tor de South 180)

17.10 - 18.10
GÈNERE I MIRADA. LA NOVA GENERACIÓ  
DE CINEASTES CATALANES

Els darrers anys hem vist com l’aparició d’una nova onada de ci-
neastes en femení ha trencat la tendència que es portava des de fa 
temps. 

Què ha canviat? Quin era el sostre de vidre que ens impedia créixer? 
Continua essent-hi? La presència de referents que van emergir els 
anys 90 ha estat clau per a aquest canvi? 

Quins reptes tenim ara per continuar creixent i refermar aquesta 
presència femenina? Com es pot aconseguir que treballem amb 
pressupostos més grans?

Amb la participació de Neus Ballús (directora, guionista i producto-
ra audiovisual), Belén Funes (directora i guionista), Carol Rodríguez 
Colás (directora) i Èrika Sánchez (guionista, directora i productora)

Moderadora: Judith Colell (presidenta de l’Acadèmia del Cinema 
Català)

Sessió organitzada en col·laboració amb
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EL MODEL
DE NEGOCI AUDIOVISUAL
DESPRÉS DE LA PANDÈMIA
PEPE CEREZO
DIRECTOR D’EVOCA MEDIA

Encara que la televisió continua sent el mitjà més vist al món, la 
digitalització està modificant la forma en la qual es consumeixen 
els continguts audiovisuals. Internet està canviant-ho tot. Segons 
consta en l’Anuario de Audiencias de TV de Kantar, durant 2021 es 
van visualitzar de mitjana 213 minuts de televisió lineal, xifres que 
ens transporten a l’any 2000. Al llarg de 2021, els teleespectadors 
espanyols van veure 27 minuts menys de televisió lineal. A més, 
l’exposició davant la pantalla de TV per a consum alternatiu a la ma-
teixa televisió creix, situant-se en mitja hora diària de mitjana, el que 
suposa un creixement de dos punts percentuals respecte a la cuota 
total de la televisió.

No obstant això, la diferència entre el consum de televisió i Internet 
continuarà escurçant-se cada vegada més. Sobretot entre els més 
joves, per als que la televisió lineal, tal com la coneixíem fins ara, és 
cada vegada més residual. Per tant, parlar de televisió com fèiem 
tradicionalment forma part, ho vulguem o no, del passat.

Amb l’arribada d’Internet, l’explosió de la banda ampla fixa i mòbil i 
el canvi d’hàbits associats al consum de continguts s’ha imposat el 
procés de transformació del sector. El perfil i les senyes d’identitat 
de la televisió s’han anat desdibuixant, gràcies a la multiplicació 
d’opcions d’accés i consum de continguts audiovisuals en diferents 
pantalles i plataformes. En el lloc de parlar de televisió, hauríem de 
fer-ho de consum de continguts audiovisuals, en els que el strea-
ming es va imposant gradualment.

La convergència entre dispositius i xarxes ha obligat a tots als mi-
tjans a donar resposta a una demanda ja generalitzada: l’accés a 
qualsevol mena de contingut, en qualsevol moment i lloc i a través 
de qualsevol dispositiu. El consum de vídeo i d’altres continguts au-
diovisuals no han parat de créixer en els últims anys. I no només 
perquè els usuaris consumim més continguts de vídeo en línia, sinó 
perquè veiem vídeos de major qualitat, que requereixen major am-
plada de banda.

OPINIÓ

33



Però també està sent exponencial el creixement del consum de con-
tinguts sota demanda de les denominades plataformes OTT (Over 
The Top) com Netflix, HBO, Amazon Prime o Disney+, o la prolifera-
ció de vídeos que es pugen a les xarxes socials.

Durant el 2022, segons estimacions pròpies d’eMarketer, al voltant 
de 1.880 milions de persones a tot el món estaran subscrites als 
serveis OTT. Encara que el creixement s’està alentint, el marge per 
augmentar el nombre d’usuaris continua sent alt, ja que menys del 
50% dels usuaris d’Internet de tot el món tenen alguna subscripció 
a algun dels serveis.

Els canvis en els hàbits de consum estan provocant que l’actual marc 
actual competitiu entre els diferents agents i els models de negoci 
també es trobin en revisió. Tot això contribueix a fer que les modali-
tats d’ingressos restin obertes. La televisió també s’ha tornat líquida. 
L’ecosistema audiovisual en línia està experimentant una evolució en 
la qual totes les opcions són possibles. En algun cas poden coexistir 
diferents models en la mateixa plataforma o, com el cas d’Alphabet 
o Meta, disposar de diferents marques amb estratègies i posiciona-
ments diferenciats en el camp de la creació i distribució de contin-
guts audiovisuals dins de la mateixa companyia. És el cas d’Android 
TV, YouTube TV, YouTube Red, i fins i tot tenir presència en el camp 
del hardware amb Chromecast.
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Però és necessari distingir entre els diversos serveis i models de 
continguts audiovisuals en línia i la forma de generar ingressos vin-
culats. Per una part, es troba el vídeo en línia, el màxim referent del 
qual ha estat YouTube -líder indiscutible fins a la irrupció de Face-
book i més recentment de Tik Tok-, assentat sobre un model obert 
que es nodria de continguts, en un principi generats majoritària-
ment per l’usuari, i que s’ha basat en la publicitat en línia. En l’altre 
extrem, les plataformes SVOD (subscripció VOD), com Netflix, HBO, 
entre altres, que han fonamentat el seu creixement exclusivament 
en models de subscripció de pagament. I encara que fins al moment 
semblava que el model era inalterable, els canvis en el mercat i la 
irrupció de nous competidors, està provocant un alentiment signi-
ficatiu de la captació de nous subscriptors, el que ha dut a la plata-
forma de streaming a replantejar el seu model de negoci. Després 
d’anys de resistència a la possibilitat d’introduir anuncis a les seves 
populars sèries, el seu CEO, Reed Hastings acaba d’anunciar que la 
companyia està preparant el llançament de nous plans de baix cost 
que inclouran publicitat.

Però la seva estratègia no és nova en el sector. Hulu, propietat de 
NBCL, Fox i Disney, està sustentant-se en un model híbrid de subs-
cripció i publicitat des de 2010. L’any 2015 van llençar Hulu Plus, un 
servei de subscripció de pagament a un preu mensual més alt que 
el resta de serveis i cuyo lema era “No Commercials”.



La revolució publicitària truca a la porta

El mercat publicitari digital fa anys que està esperant una migra-
ció de la inversió tradicional de la televisió a Internet. Atesa la frag-
mentació imparable de les audiències, la publicitat tradicional està 
perdent el seu poder de cobertura, fet que obliga a cercar vies per 
aconseguir una major segmentació.

L’auge de l’ús de la televisió no lineal requereix nous models pu-
blicitaris. Sorgeixen d’aquesta forma noves oportunitats i desafia-
ments per a la creació d’una estratègia publicitària personalitzada. 
En paral·lel a l’evolució dels nous models de consum, la publicitat 
s’ha d’adaptar a aquesta nova realitat. Amb l’ajuda de la publicitat 
addressable, els anunciants poden anar més enllà de la compra tra-
dicional d’anuncis de televisió, oferint una major segmentació i, per 
tant, rellevància i impacte.

La segmentació es pot fer quan a llars, per perfils demogràfics o de 
comportament i, en alguns casos, mitjançant l’autoselecció del ma-
teix usuari. En gran manera, la publicitat addressable neix com a res-
posta a la publicitat digital personalitzada que ja ofereixen els OTT.

Aquestes tecnologies es poden utilitzar a través de la televisió per 
internet (IPTV) i de sistemes d’administració de set-top boxes (STB). 
El gran repte al qual s’enfronta el sector, a més de la legislació euro-
pea sobre protecció de dades, és el de poder escalar-la a diferents 
dispositius: mòbils, tauletes TV connectades , etc. El que s’ha ano-
menat cross-screen addressable advertising. 

A Europa, és el Regne Unit on el mercat està una mica més avançat. 
Operadors com Sky, Channel 4, Channel 5, i més recentment ITV, 
ja estan oferint publicitat segmentada a televisió a través dels seus 
set-top box, amb aparent èxit. Per part seva, a Espanya, Movistar+ 
ha començat a emetre publicitat segons paràmetres sociodemo-
gràfics com l’edat o el sexe.

L’altra gran innovació tecnològica cridada a propiciar canvis en el 
món de la inversió audiovisual és la publicitat programàtica. Podem 
definir-la com l’automatització de la compravenda d’espais publici-
taris en continguts audiovisuals i l’optimització de la qual està basa-
da en l’ús de dades.
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Aquesta automatització és possible per a la televisió lineal i no lineal, 
així com per a qualsevol canal: web, mòbil, televisions connectades 
o set-top box. La publicitat programàtica és ja una realitat en el 
camp del vídeo en línia, però va evolucionar lentament a la televi-
sió. Segons eMarketer, durant aquest 2022 els anunciants d’EE. UU. 
gastaran prop de seixanta-tres mil milions de dòlars en vídeo digital 
programàtic, davant dels cinquanta-dos mil milions del 2021.

Com ha succeït en altres ocasions, totes aquestes dades podrien pa-
tir alteracions importants si, eventualment, els hàbits de consum de 
televisió en línia es disparen o augmenta considerablement el parc 
de televisions connectades. El moment actual que viu l’ecosistema 
audiovisual d’innovació i canvi, provoca un estat d’incertesa genera-
litzat que no permet fer previsions sense que puguin quedar polvo-
ritzades en només uns mesos.

La pandèmia provocada pel COVID-19 ha accelerat tots els pro-
cessos de transformació que el sector anticipava, però no tots els 
agents els han escomès. Això explica que s’hagin consolidat aque-
lles empreses líders que estaven en millor posició de sortida i aquells 
nadius digitals més aptes per al canvi.

Encara que continua sense existir un únic model vàlid i homologable 
per a tots els agents i tots els mercats, assistim a la consolidació dels 
models híbrids i adaptables, en els que l’usuari es troba realment al 
centre. Això significa que aquelles companyies que disposin d’un 
major coneixement dels seus usuaris, gràcies al big data i a l’adequat 
ús de la intel·ligència artificial, estaran capacitades per donar res-
posta a les seves necessitats. D’aquesta manera se situaran com 
els veritables triomfadors del nou mercat audiovisual digital, sigui 
mitjançant ingressos publicitaris de qualitat o mitjançant ingressos 
directes dels seus usuaris, els denominats reader revenue.
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Et presento l’Audiovisual pack, pensat per cobrir 
les necessitats del sector audiovisual.

• Multirisc oficines i pymes

• Pla de protecció per a empresaris i autònoms

• RC Rodatges i produccions audiovisuals

• Assegurança de materials i/o transports

• Accidents

• Assegurances particulars, llar, automòvil, salut, vida, estalvi, 
i molt més.

Assessoria tècnica d’assegurances 
del sector audiovisual

Audiovisual pack

Truca’m sense cap compromís : 

Vicky Prenafeta Pastor
Agent d’assegurances exclusiu
Núm. reg. C046835060804H

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





PLATÓ  
DEL CENTRE 
AUDIOVISUAL
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PROGRAMACIÓ
11.25 - 12.05
PRESENTACIÓ DE L’ESTUDI NOVES OPORTUNITATS  
I NÍNXOLS D’OCUPACIÓ PER A PERIODISTES

L’estudi, impulsat pel Col·legi de Periodistes de Catalunya i Barce-
lona Activa, ha estat elaborat per un equip d’investigadores de la 
Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna. El 
document analitza el mercat laboral de la comunicació a Catalunya 
i detecta les principals sortides professionals presents i potencials 
que hi ha actualment per a periodistes.

Amb la participació d’Àfrica Cardona (sotsdirectora executiva 
d’Ocupació de Barcelona Activa), Patrícia Coll (directora del Grau 
en Periodisme i Comunicació Corporativa de l’URL), Núria de José 
(vicedegana del Col·legi de Periodistes de Catalunya) i Carol Loren-
zo (directora d’Orientació i Mercat de Treball de Barcelona Activa)

Sessió organitzada en col·laboració amb

12.15 - 12.30
COM PUBLICAR CONTINGUT AUDIOVISUAL  
ALS ASSISTENTS DE VEU

L’objectiu d’aquesta sessió és el de presentar els assistents de veu 
com el nou paradigma per arribar a l audiència. 

S’explicaran com funcionen; es mostraran exemples de dispositius 
intel·ligents a través d’alguns casos pràctics (rellotge, telèfon mòbil, 
altaveu i televisor); s’explicarà com publicar i mantenir el contingut 
desitjat; es definiran hàbits i mètriques de consum i també es res-
pondran les preguntes que puguin plantejar els mitjans audiovisuals.

Amb la participació de Josep Manel Aler (director tècnic d’ABcontrol) 
i Ferran Monterde (director del portal cultural laculturanovalres.com 
i responsable de la programació de Ràdio Caldes)
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14.10 - 15.30
PAUSA

12.40 - 13. 20
NOU ENTRETENIMENT SONOR: LA POSTPRODUCCIÓ DE SO  
EN PODCAST

Com es fa la postproducció d’un podcast? En aquesta sessió obser-
varem de prop els mitjans tècnics que fan possible l’elaboració del po-
dcast i entendrem el procés de creació d’una peça sonora per aquest 
format, analitzant les diferències amb d’altres com ara la ràdio en di-
recte o la postproducció de so per a obres audiovisuals. Ho farem de la 
mà de tres empreses expertes en aquest nou model d’entreteniment.

Amb la participació de Pep Aguiló (director i enginyer de so d’Idea 
Sonora), Àlex Garcia Amat (cofundador, director de producció i 
Sound Design de La Coctelera Music) i Jordi Joan Garcia (mànager 
de G23 Sound Studio)

Moderador: Daniel Condeminas (consultor en comunicació)

Sessió organitzada en col·laboració

13.30 - 14. 10
NOUS FORMATS PUBLICITARIS AUDIOVISUALS

Els esdeveniments que hem viscut en els dos últims dos anys han 
provocat una forta acceleració de canvis que, en un altre context, 
haurien tardat més a produir-se.

Avui el teletreball és ja una normalitat i les noves tecnologies són 
accessibles a un major nombre de persones. Aquesta situació ha fet 
que el panorama dels mitjans publicitaris hagi canviat bruscament. 
En dos anys les OTT han revolucionat el món de la televisió, el con-
sum de la televisió lineal, el consum digital… tot s’ha precipitat d’una 
manera més ràpida i intensa que no pas esperàvem

En aquesta sessió debatrem sobre aquest procés, sobre la vigència 
dels formats publicitaris convencionals i de com es viu aquest tràn-
sit des de la perspectiva d’una agència i també des de l’anunciant.

Amb la participació de Ramon Francesc Martín Guart (professor 
associat del Màster d’Estratègia i Creativitat de la UOC), Ferran Llo-
part (soci fundador de l’agència de publicitat Microbio Gentleman) 
i Carles Ortet (fundador de Zoopa)

Moderador: Daniel Anechina (comunicador)
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15.30 - 16.10
COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I SORTIDES PROFESSIONALS. 
TRES VISIONS

Taula rodona sobre les sortides professionals que ofereixen els estu-
dis de comunicació audiovisual en aquest món socialment i tecno-
lògica tan canviant.

Tres ponents de diferents àmbits: universitari, producció i tecnolò-
gic, exposaran i debatran sobre com veuen en el present i el futur de 
les professions en la indústria audiovisual.

Amb la participació de Manel Díaz (membre del Departament Tèc-
nic d’Explotació de TV3- CCMA), Norbert Llaràs Carles (president 
de Productors Audiovisuals de Catalunya (PAC) i CEO & Executive 
Producer a Alhena Production) i Eva Pujades Capdevila (professora 
i investigadora al Departament de Comunicació de la UPF i docent 
als Estudis de Publicitat i Relacions Públiques i al Màster Universitari 
en Disseny i Comunicació de l’Escola Elisava)

Moderador: Lau Delgado (vicedegà del Col·legi Professional de 
l’Audiovisual de Catalunya)

Sessió organitzada en col·laboració amb

16.20 - 16.45
PRESENTACIÓ DE LA NOVA OTT DELS MITJANS LOCALS

La nova plataforma OTT de la Xarxa per distribuir continguts audio-
visuals de proximitat s’estrenarà l’últim trimestre del 2022. El pro-
jecte adapta un sector en profunda transformació als nous models 
de consum i explotació. Un repte d’envergadura que s’afronta amb 
la participació de la televisió i la ràdio de proximitat per assegurar 
el seu futur.

Amb la participació de Marc Melillas (conseller delegat de la Xarxa 
Audiovisual Local (XAL)), Miquel Herrada (director d’Operacions de 
la XAL), Glòria Trullàs (responsable de Qualitat i Promoció de la 
XAL) i Isabel Pérez (Servei d’Eines Digitals de la XAL)

16.50 - 17.40
COMISSIÓ DE CONTINGUTS DE LA XARXA (TELEVISIÓ) *

17.45 -18.30
COMISSIÓ DE CONTINGUTS DE LA XARXA (PUBLICITAT) *

* Sessió restringida als participants
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CATVERS:
EL METAVERS CATALÀ
SERGI CAMPMANY
CAP DE PROJECTES
DEL CENTRE BLOCKCHAIN DE CATALUNYA 

El CatVers és una plataforma d’accés gratuït de realitat virtual crea-
da per potenciar la nació, llengua i cultura catalanes en el metavers. 
Es tracta d’un espai on poder socialitzar, jugar, treballar o intercan-
viar béns, entre d’altres, mitjançant la creació de contingut en rea-
litat virtual (VR). Estarà construït utilitzant la tecnologia blockchain 
com a la columna vertebral per les moltes funcionalitats que ens 
aporta, com l’intercanvi i possessió d’actius digitals, la governança 
descentralitzada o la protecció de dades, especialment les relacio-
nades amb la identitat digital.

Una de les finalitats del CatVers és permetre que els creadors pu-
guin monetitzar la seva feina i creativitat. Els usuaris gaudiran de 
les eines necessàries per fer florir la creativitat tant en termes de 
disseny 2D i 3D dels espais, i en la creació d’experiències socials i 
immersives. Els propietaris seran els qui tindran la possessió de la 
majoria del terreny i parcel·les del CatVers, controlant i monetitzant 
en tot moment el que succeeix en el seu espai. Aquest terreny serà 
un espai limitat, perquè l’escassetat és un dels principals generadors 
de valor, especialment en entorns digitals. A diferència de la majoria 
de jocs i plataformes socials tradicionals, el CatVers serà un món 
que no estarà centralitzat per una entitat en concret.

Inicialment i per motius de seguretat, la gestió i desenvolupament 
serà monitorada pels membres fundadors i supervisada pel CBCat. 
A mitjà i llarg termini, la creació d’una DAO (Organització Autòno-
ma Descentralitzada) habilitarà els mecanismes perquè sigui la co-
munitat i els usuaris els autèntics propietaris del CatVers, és a dir, 
perquè participin en la governança d’aquest. D’aquesta manera po-
drem impedir que una única entitat central pugui fer modificacions 
al software, als terrenys dels usuaris, a l’economia virtual o, inclús, 
que pugui restringir l’accés a certes persones.

OPINIÓ
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11.50 - 12.30
COMISSIÓ DE CONTINGUTS DE LA XARXA (RÀDIO) *

13.00 - 14.00
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE LA FEDERACIÓ  
DE MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCALS DE CATALUNYA  
(FMCLCat) *

PROGRAMACIÓ

* Sessió restringida als participants
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PODCAST: MOTOR D’INNOVACIÓ,  
CATALITZADOR DEL CONSUM  
DE CONTINGUTS EN CATALÀ
DANIEL CONDEMINAS I TEJEL
CONSULTOR EN COMUNICACIÓ

Poder gaudir del mòbil sense haver-lo de tenir permanentment da-
vant dels nostres ulls; accedir a bons continguts i a utilitats comuni-
catives mentre mires més enllà de la pantalla i les teves mans no es-
tan pendents de pitjar tecles virtuals, és un poderós avantatge que 
ofereix els podcast. Vaja, allò que havia permès a la ràdio mantenir-
se dins les llars malgrat la irrupció de la televisió, o tenir el monopoli 
dins del cotxe i els espais de treball, ara hi ha una mena de fill o de 
nebot d’aquest mitjà ja quasi centenari al nostre país.

El doble encert de l’aposta feta per Saül Gordillo i Santi Faro a Cata-
lunya Ràdio és un cas d’èxit de saber sumar innovació i talent amb 
la potència d’un gran mitjà públic. Dic doble, per haver situat la ràdio 
nacional com a referent de l’oferta de podcast de tota mena, incor-
porant nous públics a molts joves que han abandonat -o quasi- tant 
la televisió com la ràdio. Uns podcasts que recuperen, actualitzen i 
transformen gèneres quasi desapareguts a la ràdio contemporània, 
com les radionovel·les, a partir dels nous continguts de ficció. I dic 
doble, per haver contribuït a trencar la dinàmica de minorització de 
l’oferta digital en català amb unes produccions altament atractives.

Un cop més, els organitzadors del MAC situen la mirada on es 
mouen les tendències del sector. I afavoreixen que aquestes tinguin 
un espai d’intercanvi d’experiències que, ben segur, dinamitzen la 
creativitat de la nostra indústria audiovisual. Una indústria amb molt 
de talent, però que arrossega una sistèmica feblesa en la dimensió 
financera de les seves empreses, llevat de comptades i meritòries 
excepcions.

Aquest MAC 2022 demostra aquesta bona feina d’aixoplugar inicia-
tives innovadores. Si fa gairebé deu anys ho van ser els projectes 
transmèdia, ara s’hi afegeixen els podcasts, amb la segona edició de 
la Trobada del Podcàsting a Catalunya, entre altres activitats. Èxits 
a tothom!

OPINIÓ
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PROGRAMACIÓ
SALA OBERTA DEL CAM

10.30 - 11.10
ACTE D’OBERTURA DE LA SEGONA TROBADA  
DEL PODCÀSTING A CATALUNYA

Carne cruda va néixer com a programa, va esdevenir secció i avui és un 
dels podcasts més reconeguts pel que fa al seguiment de l’actualitat, 
en el sentit més ampli del terme, des d’una perspectiva crítica.

Després d’una llarga trajectòria, tant del contingut com del seu 
creador, quin és el seu valor afegit com a podcast? Com s’afronta 
la producció de la informació diària des d’un mitjà que proposa una 
cocció lenta dels continguts?

A càrrec de Javier Gallego (periodista, músic i director de Carne 
Cruda)

11.15 - 12.00
EL PODCÀSTING TÉ VEU DE DONA

La dona ha irromput amb força en l’univers podcast com a gene-
radora de continguts, des de la vessant de la producció i direcció. 
Aquest interès s’ha traduït en la incorporació de noves temàtiques i 
noves maneres de fer, que també estan seduint a l’audiència. 

Quins són els elements que atreuen periodistes, comunicadores, i 
dones en general a generar continguts per aquest nou mitjà? Es 
pot parlar de temàtiques i/o formats més comuns entre aquest 
col·lectiu?

Amb la participació de Mar Abad (cofundadora del segell de pod-
casts El Extraordinario), Sílvia del Río (cocreadora del podcast Pa-
triahorcado), Laura Martín (cocreadora del podcast Patriahorcado) i 
María Santonja (directora de PodWoman)

Moderadora: Núria Lloret (directora de la plataforma Atenea: muje-
res, arte y tecnología)
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12.05 -12.40
EL PODCAST, UN FORMAT EN FEMENÍ

En aquesta keynote es reflexionarà sobre el podcast actual: adapta-
ció de la indústria i reptes de futur amb perspectiva de gènere.

A càrrec de Luis Miguel Pedrero (professor i investigador a la Facul-
tad de Comunicación y Artes de la Universidad Nebrija)

12.45 - 13.15
LA PRODUCCIÓ EXECUTIVA ALS PODCASTS:  
UNA MIRADA DES DE LA INDÚSTRIA SONORA

El podcast no és un contingut radiofònic, per la qual cosa el seu des-
envolupament des de la creació fins al consum planteja unes carac-
terístiques pròpies. Respondre a com posar el valor aquest contin-
gut sonor i com fidelitzar a l’audiència és l’eix d’aquesta intervenció. 

A càrrec de Lourdes Moreno (productora executiva de Podium)

13.15 - 13.25
OPTIMITZA LA MONETITZACIÓ DEL TEU PODCAST  
COMBINANT SUBSCRIPCIONS I PUBLICITAT

La indústria del podcast està en constant evolució i mai no hi ha 
hagut tantes opcions de monetització com en el moment actual. És 
hora que analitzis quina fórmula encaixa millor amb la teva audièn-
cia. Inserir anuncis o oferir contingut exclusiu per a subscriptors? 
Per què no totes dues?

Megan Davies, directora del negoci internacional d’Acast, presen-
tarà Acast+ i proporcionarà les claus per optimitzar els ingressos 
procedents de publicitat i subscripcions sense renunciar al fet que 
el teu podcast estigui disponible a totes les plataformes d’escolta.

A càrrec de Megan Davies (Managing Director International d’Acast)

Sessió patrocinada per 
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13.30 - 14.30
ENREGISTRAMENT DEL PODCAST EN DIRECTE LA BASE,  
AMB PABLO IGLESIAS (streaming)

Amb la participació de Manu Levín (guionista i col·laborador de La 
Base) i Sara Serrano (redactora, documentalista i i col·laboradora 
de La Base)

15.00 - 15.30
SER PODCASTER: MANUAL DE SUPERVIVÈNCIA?

L’objectiu d’aquest taller és posar en valor el camí des de la idea a la 
producció d’un podcast. Quina infraestructura tècnica és la bàsica? 
Com escriure un guió?

A càrrec d’Iván Patxi (productor de podcast i locutor)

15.35 - 16.20
QUÈ HA SUPOSAT LA COVID-19 EN LA HISTÒRIA RECENT  
DEL PODCAST?

El temps de pandèmia ha modificat els hàbits de consum i la dieta 
mediàtica de l’audiència. En aquest àmbit, el consum de podcast 
s’ha incrementat a conseqüència del cansament de les pantalles. 
Ara bé, què passa en l’actualitat? S’ha mantingut aquesta tendència 
o s’ha incrementat? Ha augmentat l’oferta? Com és el consumidor/a 
de podcast?

Amb la participació d’Andrea Benítez (periodista i consultora de 
transformació digital de Prodigioso Volcán), Elisa Escobedo (funda-
dora i CEO d’Audioemotion Media i autora del Libro Blanco de Audio 
Digital de IAB Spain) i Mia Font (productor de podcasts a El Terrat)

Moderador: Sunne Pod (productor i instructor de podcast)

14.30 - 15.00
PAUSA 
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16.25 - 17.25
ESTRATÈGIES DE MARCA I DISTRIBUCIÓ DELS PODCASTS

Com a qualsevol altre tipus de contingut, la marca permet al podcast 
distingir-se en un univers on l’oferta és alta i complexa. Si definir la 
marca ajuda a definir el producte, dissenyar una estratègia de màr-
queting implica també plantejar quina serà la distribució. L’objectiu 
sempre és millorar l’impacte d’un contingut que és més eficient com 
més homogeni és el target. 

Quins valors aporta al podcast la creació de la marca? Distribuir sí, 
però quina és l’estratègia més oportuna? Fins a quin punt és impor-
tant un target ben definit?

Amb la participació d’Idoia Cantolla (directora de contingut Espan-
ya de Podimo), Martin Haro (fundador i CCO de Plan H Media i líder 
de dades i informació de Voxnest-iHeartMedia), Ana Ormaechea 
(directora digital de Prisa Radio) i Laura Torner (gestora de màr-
queting i contingut d’Ivoox)

Moderador: Raúl Terol (professor del Grau de Comunicació Audiovi-
sual i del Màster en Comunicació Transmèdia al Campus de Gandia-
Universitat politècnica de València)

17.30 - 18.00
EL PODCAST COM A EINA DE COMUNICACIÓ POLÍTICA

El podcasting s’està convertint en la nova plaça pública. Una nova 
manera de fer política a través de l’àudio està emergent amb po-
dcasts com La Base o Sintonías infrecuentes. Com neix la idea de 
fer política mitjançant el podcasting? És una manera més directa 
d’arribar al votant? És el podcast la nova plaça pública?

Amb la participació de Manu Levín (guionista i col·laborador de La 
Base) i Sara Serrano (redactora, documentalista i i col·laboradora 
de La Base)

Moderador: Raúl Terol (professor del Grau de Comunicació Audiovi-
sual i del Màster en Comunicació Transmèdia al Campus de Gandia-
Universitat politècnica de València)
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18.00 - 18.15
COM AMPLIAR L’AUDIÈNCIA DEL TEU PODCAST D’ESPANYA 
CAP A LLATINOAMÈRICA?

L’espanyol és el segon idioma més parlat al món i això és una gran 
oportunitat per als creadors de podcasts hispanoparlants. Des del 
Con Sud fins a Espanya, cada dia es produeixen centenars de mi-
lions d’escoltes. Però com aconseguir que el meu podcast l’escoltin 
a l’altra banda del món?

Diego Bolaños parlarà dels avantatges de ser un creador de parla his-
pana i de com aconseguir que els podcast transcendeixin fronteres.

A càrrec de Diego Bolaños (director de contingut d’Acast a Mèxic)

Sessió patrocinada per 

18.15 - 18.40
KEYNOTE

Notipod Hoy o VíaPodcast recullen dia a dia tota la informació que 
genera l’univers del podcasting. Elaborar una fotografia sobre 
l’actualitat i apuntar alguns reptes de futur és l’objectiu d’aquesta 
keynote.

Josep Maria Martí (director de l’Observatori de la Ràdio a Catalunya 
(GRISS-UAB) conversa amb Melvin Rivera (creador de Notipod Hoy 
i ViaPodcast)

18.45 - 19.10
CLAUSURA DE LA SEGONA TROBADA  
DEL PODCÀSTING A CATALUNYA
PRODUIR UN PODCAST EN TEMPS DE PANDÈMIA:  
LOS DÍAS CONTADOS

En temps de confinament, molts productors i generadors de contin-
guts van buscar noves vies de connectar amb l’audiència. Com es 
va gestar el podcast Los días contados? Què ha aportat la produc-
ció d’aquest podcast en les rutines de producció d’altres continguts 
postpandèmia? Quin és el valor personal i professional d’aquesta 
experiència?

A càrrec de Jordi Évole (periodista i guionista)
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RESIDÈNCIES
DEL CENTRE AUDIOVISUAL
DE ROCA UMBERT
93 861 49 41
residencies_ca@rocaumbert.cat
www.rocaumbert.cat

© Fotografies: Toni Torrillas.
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L’AUDIOVISUAL AVUI
FRANCESC LLOBET
DEGÀ DEL COL·LEGI PROFESSIONAL  
DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA (CPAC)

En el sector audiovisual estem vivint grans canvis tecnològics i 
econòmics que afecten principalment a la producció i al consum, 
però també a la manera de concebre i desenvolupar l’audiovisual.

Les noves eines i sistemes que ens ofereix la tecnologia ens obliguen 
a replantejar l’abast i diversitat de formes i expressions possibles de 
l’audiovisual, estem en un entorn de canvis vertiginosos on ens hem 
d’adaptar, en aquest moment hem d’analitzar també com es finança 
el sector, cap on ha d’anar, les lleis que ens són favorables i les que 
no, les oportunitats que ofereix la UE amb els fons Next Generation 
i la concepció política que s’ha de construir d’aquest sector tan vital 
en el S. XXI per a qualsevol cultura que tingui vocació de ser tinguda 
en compte.

El MAC és un esdeveniment important que ens ofereix un munt de 
propostes que ens ajuden a aconseguir una millor assimilació i co-
neixent de cap on va el nostre entorn professional.

Un any més el CPAC tenim el privilegi de col·laborar amb el MAC 
amb una taula rodona de la mà de tres experts de sectors com la 
tecnologia, la universitat i la producció, i en aquest cas enfocada en 
com formem actualment als professionals i cap on aniran les de-
mandes de la indústria de cara a un futur per aquests nous talents 
que surten de les nostres escoles i universitats.

Després d’aquests anys complicats i plens de dificultats per al sec-
tor, enguany estem disposats a gaudir en profunditat d’aquest es-
deveniment. 

OPINIÓ
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ABCONTROL
La MAC Sessió presenta ABcontrol, una empresa que s’incorpora 
per primer any a Fira Mac. Aquesta companyia as dedica a la cons-
trucció d’interfícies de veu intel·ligents perquè les empreses puguin 
atraure i fidelitzar clients. També faciliten a l’audiència l’accés a con-
tinguts audiovisuals. 

En la MAC Sessió s’aprofundeix en el cas d’Alexa, aparell que l’empresa 
treballa amb les anomenades Alexa skills.

A càrrec de Josep Manel Aler (director tècnic d’ABcontrol) i Ferran 
Monterde (director del portal cultural laculturanovalres.com i repon-
sable de la programació de Ràdio Caldes)

AEQ
Aquesta MAC Sessió està dedicada a AEQ, una companyia d’èxit, 
que va començar a operar ara fa 40 anys, i s’ha convertit en una de 
les pioneres del sector audiovisual. Actualment treballa per a més 
de 100.000 clients de 90 països de tot el món, als quals aporta so-
lucions senzilles a través del desenvolupament d’equips per a ràdio, 
televisió i multimèdia.

A càrrec de Nacho Olivella (gestor de comptes d’AEQ a Catalunya)

SESSIONS
PREENREGISTRADES
Sessions preenregistrades i consultables online a partir de la jornada 
del MAC al canal de vídeo.



MERCAT AUDIOVISUAL DE CATALUNYA68



SESSIONS PREENTREGISTRADES 69

NOVA SÈRIE DE CÀMERES  
PTZ 4K 50/60P AMB AUTO-TRACKING 
DE JVC PROFESSIONAL
La companyia presenta els nous models de càmeres PTZ de 4K en 
50p i 60p amb auto-tracking (seguiment automàtic de persones) 
amb la nova tecnologia multislice per a streaming 4K en SRT, SRT 
amb encriptació, SRT amb FEC. 

Aquesta tecnologia està avançant d’una forma espectacular per la 
producció remota REMI. També es tractaran els nous models de JVC 
NDI 4 i NDI 5.

A càrrec de Carlos Martínez Herrera (enginyeria i vendes de JVC 
Professional)

NEOVIDEO DIGITAL
Aquest any presenta com a novetats els sistemes Hollyland de 
transmissió sense fils Cosmo C1, el nou intercom Solidcom C1 en les 
seves versions minimalista i ultralleugera C1-4S de 4 intercoms, i la 
Solidcom C1-8S de 8 intercoms amb base de configuració i expansió 
entre altres funcionalitats. 

D’altra banda, també mostrem solucions d’emmagatzematge Star-
dom i la nova marca Symply, amb cabines RAID d’alt rendiment per 
a correcció de color (color grading) i edició 6K i la unitat LTO de 
Symply Thunderbolt3. Tot plegat, novetats presentades al passat 
NAB 2022 celebrat a Las Vegas.

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

UDOL DE LLOP
En el projecte de podcast radiofònic Terra d’Edom es vol ampliar el 
coneixement sobre l’estada del poble jueu a la nostra terra, d’acord 
amb el documental d’investigació del mateix títol.

El programa té un d’estil magazín, centrant cada història, cada entre-
vista i cada explicació a un lloc concret. Aquest projecte radiofònic 
ens permetrà desgranar i explicar en profunditat totes les històries 
que apareixen al documental, una per una, ja que cada episodi se 
centra en un territori concret: Barcelona, Tarragona, Besalú, Girona, 
l’Alguer, Roma, Tessalònica, etc.

A càrrec de Ramon Vallès (productor d’Udol de Llop)
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HA ARRIBAT L’HORA DE PAGAR…  
PERÒ UNA QUANTITAT JUSTA
EDUARD GARCIA EJARQUE
PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ DE MITJANS  
DE COMUNICACIÓ LOCALS DE CATALUNYA 

Les emissores de ràdio tenen l’obligació, per la comunicació pública 
i reproducció de música, de fer pagament per la reproducció de fo-
nogrames als productors i als intèrprets o executants. Això és el que 
diu la llei. I fa més d’una dècada que les entitats gestores d’aquests 
drets ens reclamen el pagament sobre l’ús de la seva obra.

S’han fet moltes reunions, s’han creat comissions mixtes per la ne-
gociació i determinació de la forma d’aplicar les tarifes. Sempre 
hem defensat que s’han de tenir en compte les peculiaritats de les 
emissores de ràdio locals públiques. Que no ens poden posar en el 
mateix sac que les ràdios comercials, ni amb les públiques autonò-
miques. I AGEDI-AIE mai ha acceptat cap de les diverses propostes 
provinents de les entitats que representem els mitjans públics locals.

De la mà de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), de la Fede-
ració de Municipis de Catalunya (FMC), i de la XAL (la Xarxa), la Fe-
deració de Mitjans de Comunicació Locals de Catalunya (FMCLCat) 
hem començat un procés d’actualització de les dades, principalment 
econòmiques i d’ús repertori musical, per replantejar l’estratègia per 
arribar a un acord, que ens ajudi a regular aquesta situació anòmala, 
poc sostenible i que en el futur podria tenir conseqüències greus 
pels mitjans de comunicació audiovisuals de titularitat pública.

La ràdio local pública per la seva definició de la missió de servei pú-
blic, ha d’oferir continguts encaminats als drets fonamentals de lli-
bertat d’informació i de lliure expressió, facilitar la participació de la 
ciutadania a la vida política, econòmica, cultural i social de la comu-
nitat. Tenint en compte aquesta definició, hem de dir rotundament 
que la ràdio municipal és generalista i no pas musical. Definir-se com 
a generalista o musical és important a l’hora d’acotar les tarifes so-
bre els drets de la música que emetem. En aquest sentit, tenim el 
deure de programar més continguts informatius, de divulgació, en-
treteniment i participació, i menys ràdio fórmules musicals.

Al MAC d’aquest any volem explicar-vos què s’ha fet i què volem 
fer per aconseguir establir una tarifa assumible i justa. Atenent les 
circumstàncies de les ràdios locals, en funció de la seva qualificació, 
població, ingressos, utilització de fonogrames musicals, etc. I ens ho 
explicaran en una sessió informativa els serveis jurídics de les enti-
tats municipalistes ACM i FMC.

OPINIÓ
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LANG IBERIA
936 886 042

info@lang-iberia.com

lang-iberia.com

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

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

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

PATROCINADOR  
TÈCNIC OFICIAL  
DEL MAC 2022
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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

1 AUDIOTECNOLOGÍAS 

2 ABCONTROL

3 AEQ

4 VIDEO DIGITAL SOLUCIONES

5 AMATE AUDIO

6 VSN

7 NRDMULTIMÈDIA

8 STUDIO NETWORK SOLUTIONS

9 JVC PROFESSIONAL

10 NEOVIDEO

11 UDOL DE LLOP

4 3 2 1

ZONA DE RESTAURACIÓ I NETWORKING

5 6 7 8 9 10 11

BAR

ENTRADA
SORTIDA
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ABCONTROL
ESPAI EXPOSITIU 2
607 182 745
info@abcontrol.es
www.abcontrol.es

Construïm interfícies de veu intel·ligents per facilitar a l’audiència 
l’accés a continguts audiovisuals. Als usuaris els encanta fer servir la 
veu perquè és més natural i humà que fer clics amb els dits i trenca 
l’escletxa digital. 

La interfície es construeix amb la funcionalitat, contingut i serveis 
de la teva marca i l’usuari instal·la gratuïtament als seus dispositius 
intel·ligents, com si fos una app.

Construïm Implants electrònics IoT per a Alexa voice AI perquè 
els aparells es puguin fer servir amb la veu d’una manera molt in-
tuïtiva. Des d’una cafetera a una estació meteorològica. L’implant 
d’ABcontrol es connecta a l’aparell IA la voice AI, que és qui inter-
preta la petició de l’usuari.

ACAST (Suècia)
46-73-998-0419
megan@acast.com
acast.com/es

L’empresa de podcasts independent líder al món. Ajudem a crea-
dors i marques de totes les mides a arribar als oients a l’entorn més 
immersiu del món. Hi ha més de 40.000 podcasts dins de la comu-
nitat d’Acast i creiem que cada podcaster, gran o petit, hauria de ser 
capaç de trobar la seva audiència, guanyar diners amb el seu art i 
sota els seus propis termes.

El nostre hosting de classe mundial, ofereix solucions, distribució i 
creixement per assegurar-nos que la teva veu sigui escoltada arreu 
del món. Troba i fes créixer la teva audiència en totes les aplicacions 
d’escolta de podcasts existents, inclosos Apple Podcasts, Spotify, 
Amazon Music i centenars d’altres.

Tenim la missió d’impulsar un ecosistema de podcasting just, obert i 
rendible. Quan els podcasters i les marques arriben a més persones, 
amb històries increïbles i els missatges correctes, tots hi guanyem.

DIRECTORI
EMPRESES
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ADN.AI
+33 662 943 546
amaury@adn.ai
www.adn.ai

Una plataforma per crear formats interactius amb so i veu per a mar-
ques i consumidors. Fem possible la creació i el subministrament de 
converses intel·ligents amb les quals els consumidors poden parlar. 

La nostra tecnologia talk-in fa que el contingut sigui tan conversa-
cional com la seva publicitat o els seus mitjans impresos. Els nos-
tres talk-in permeten un diàleg personalitzat de tu a tu entre la teva 
marca i el teu consumidor. A més, no es recull cap dada sense el 
consentiment de l’usuari.

AEQ
ESPAI EXPOSITIU 3
659 994 655
nolivella@aeq.es
www.aeq.es

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

La seva gamma de productes comprèn àudio per a broadcast, siste-
mes de comunicació i intercomunicació, emmagatzematge d’àudio 
i automatització, i monitors de vídeo per a televisió. D’altra banda, 
AEQ proporciona l’àudio a escala mundial de les retransmissions 
dels esdeveniments esportius internacionals més rellevants, com els 
jocs d’hivern de Pyongyang 2018, i els d’estiu de Tokyo 2020.

AEQ té la seva seu central a Madrid, amb oficines a Barcelona, Mia-
mi, Ciutat de Mèxic, Lisboa i Nova Delhi.
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AMATE AUDIO
ESPAI EXPOSITIU 5
937 356 565
info@amateaudio.com
amateaudio.com

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

AUDIOEMOTION
616 932 642
m.munoz@audioemotion.es
audioemotion.es

Actuem com a punt de connexió entre centenars d’anunciants que 
inclouen l’àudio digital a la seva estratègia de mitjans, amb les emis-
sores i editors, que aporten els seus inventaris de continguts d’alta 
qualitat. Els nostres equips experts treballen conjuntament per ofe-
rir resultats òptims a les dues parts.

Oferim a anunciants i agències suport i consultoria per crear o com-
pletar les estratègies de comunicació amb el mitjà de l’àudio digi-
tal. Aboquem tot el nostre coneixement a plantejar i executar cada 
campanya de la manera més eficient.

Disposem del millor sistema per monetitzar continguts d’àudio digi-
tal. Disposaràs de la millor tecnologia, i el nostre equip especialitzat 
us oferirà seguiment i optimització per garantir el màxim rendiment 
dels inventaris. L’equip de comptes s’assegurarà que incorporeu 
anunciants de primer nivell.

DIRECTORI
EMPRESES
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AUDIOTECNOLOGÍAS
ESPAI EXPOSITIU 1
931 683 388 - 647 706 420
salvador@audiotecnologias.com
www.audiotecnologias.com

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

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

CATALANA OCCIDENT  
ASSEGURANCES
666 594 492
vicky.prenafeta@agentes.catalanaoccidente.com
rodajesseguros.blogspot.com

Assessoria tècnica i gestió d’assegurances pel sector audiovisual, 
cinema, àudio, vídeo, publicitat, esdeveniments etc, per a la previsió 
i prevenció de qualsevol fet que us pugui afectar en desenvolupa-
ment de la vostra activitat: multirisc PIME, responsabilitat civil, as-
segurances a tot risc per materials de rodatge, rodatges temporals, 
accidents, plans de protecció d’autònoms i empresaris, asseguran-
ces de llar, autos, vida, salut, estalvis, etc.
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HYPERWORLD (França)
+33 623 507 301
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.

JVC PROFESSIONAL
ESPAI EXPOSITIU 9
609 457 960
federico.isabal@es.jvckenwood.com
es.jvc.com

Oficina a Espanya de la multinacional japonesa JVC-KENWOOD, 
fabricant especialista en material audiovisual, equips de comunica-
cions i material mèdic. 

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

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

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 recur-
sos necessaris així com una visió innovadora del mercat audiovisual.

NEOVIDEO DIGITAL
ESPAI EXPOSITIU 10
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 
àudio 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 7
34 932 238 000 
nrd@nrd.es
nrd.es

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

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

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

PRODUCCIONS  
PLANETÀRIES
938 400 633
info@propla.net
planetaries.cat

Experts en esdeveniments i streamings híbrids -online/presencials 
i coordinació tècnica i suport en la comunicació de l’esdeveniment.

També comunicació per a empreses i institucions: internet, vídeo i 
disseny

DIRECTORI
EMPRESES
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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 Selec-
tor2GO, Zetta2GO i Aquira2GO, que proporcionen un programari 
potent a tots els usuaris sense importar on estiguin.

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

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

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

També oferim rodatges i transmissions de vídeo en directe amb dro-
nes.
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SENSATIONALL
627 263 038
marta.bellavista@sensationall.eu
sensationall.eu

Oferim serveis de desenvolupament perquè empreses i institucions 
integrin les tecnologies digitals en processos interns i externs, per-
metent-les interactuar amb el seu públic objectiu de forma innova-
dora.

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

SPOT LOCATIONS
648 425 414
info@spotlocations.com
spotlocations.es

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

Amb més d’una dècada d’experiència i gràcies a la nostra àmplia 
xarxa 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)

DIRECTORI
EMPRESES
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STUDIO NETWORK SOLUTIONS  
(SNS) (Estats Units)
ESPAI EXPOSITIU 8
664 473 754 / +1 314-733-0551
ahawker@studionetworksolutions.coM
sales@studionetworksolutions.com
www.studionetworksolutions.com

Un fabricant líder en tecnologia per a producció broadcast. Estem 
compromesos a ajudar els equips creatius a transformar la manera 
com emmagatzemen, comparteixen i organitzen els seus actius de 
vídeo, mitjançant EVO emmagatzematge compartit d’alt rendiment, 
ShareBrowser i altres potents eines de flux de treball per als equips tre-
ballant in situ o remotament amb Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, 
DaVinci Resolve, Avid Media Composer i altres aplicacions creatives. 

Les solucions de SNS permeten als equips de postproducció, bro-
adcast i VFX de més de 70 països crear continguts increïbles, més 
ràpidament.

UDOL DE LLOP
ESPAI EXPOSITIU 11
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.
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VIDEO DIGITAL  
SOLUCIONES
ESPAI EXPOSITIU 4
 934 772 795
info@videodigital.es
www.videodigital.es

Importador exclusiu per Espanya de Blackmagic Design. A Fira MAC 
presentem els darrers desenvolupaments en mixers ATEM, càmeres 
de producció URSA broadcast, gravadors/reproductors HyperDeck, 
panells de control de càmeres i divers material auxiliar. 

A més, com a importador del fabricant de sistemes de streaming 
Kiloview, mostrarem les seves últimes novetats: convertidors NDI i 
NDI|HX, codificadors/decodificadors SRT, NDI i bonding i solucions 
de gestió, multipantalla, gravació i enrutament NDI. 

Estem a la teva disposició per resoldre els dubtes o qüestions que 
puguis tenir.

VSN
ESPAI EXPOSITIU 6
635 652 944
ricardo.quintanilla@vsn.es
www.vsn-tv.com

Una companyia d’alta tecnologia amb presència global, especialitza-
da en el disseny de solucions avançades a la indústria del Broadcast 
i Media. Ofereix solucions per resoldre les necessitats en entorns de 
creació, gestió i distribució de continguts audiovisuals. 

En aquest MAC, VSN mostrarà les principals solucions en aquestes 
àrees, com la solució integrada per a l’automatització de la continuïtat, 
VSNOneTV. Per a una completa gestió dels continguts audiovisuals 
disposem de VSNExplorer MAM, solució que evoluciona constantment 
per adequar-se a les necessitats dels nostres clients. Un exemple és 
VSN NewsConnect, un plugin web que permet afegir les capacitats de 
VSNExplorer MAM dins dels sistemes de notícies (NRCS) i que a més 
interactua amb sistemes gràfics, de manera que els periodistes puguin 
crear les seves notícies des d’una única interfície. 

DIRECTORI
EMPRESES



FIRA MAC 89





FIRA MAC 91

DIRECTORI
ORGANITZACIONS

ACADÈMIA  
DEL CINEMA CATALÀ
932 682 776
academia@academiadelcinema.cat
www.academiadelcinema.cat

L’Acadèmia del Cinema Català és una associació sense ànim de lu-
cre que neix amb l’objectiu de ser la veu unitària de la cinematogra-
fia catalana formada per tots els sectors creatius i productius de la 
professió en matèria artística i científica, de forma anàloga a d’altres 
acadèmies cinematogràfiques.

Judith Colell n’és la presidenta des del 2021. És membre de la Film 
Academies Network of Europe de l’European Film Academy (EFA) i 
forma part també de la Federació d’Organitzacions Catalanes Inter-
nacionalment Reconegudes (FOCIR).

BARCELONA ACTIVA
900 533 175
barcelonactiva@barcelonactiva.cat
www.barcelonactiva.cat

L’agència de desenvolupament econòmic de Barcelona. Creada el 
1986, aquesta empresa municipal va néixer com un viver d’empreses 
amb 16 projectes incubats. Avui, Barcelona Activa dona suport a 
les persones emprenedores, la innovació, la millora professional i la 
creació d’ocupació.
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DIRECTORI
ORGANITZACIONS

COL·LEGI  
DE PERIODISTES  
DE CATALUNYA
933 171 920
contacte@periodistes.org 
www.periodistes.cat

La llarga tradició associativa del periodisme català i la seva lluita 
per la recuperació de la democràcia van culminar el 1985 amb la 
creació d’un col·legi professional amb voluntat de servei públic i en 
resposta a les necessitats dels professionals i de la societat catalana. 
L’aprovació de la Llei al Parlament de Catalunya culminava la demo-
cratització de l’Associació de la Premsa de Barcelona que el 1985 va 
tenir el seu primer president democràtic, en Carles Sentís, que va 
liderar el projecte de creació de l’entitat.

El 1988, el Col·legi va crear el Centre Internacional de Premsa de 
Barcelona i el 1991 va ingressar a la Federació Internacional de Pe-
riodistes.
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COL·LEGI PROFESSIONAL  
DE L’AUDIOVISUAL  
DE CATALUNYA (CPAC)
932 658 194
info@cpac.cat
www.cpac.cat

Aplega i representa el conjunt de professionals del sector audiovi-
sual, tant els autors com els responsables de la seva producció, dis-
tribució i difusió en tots els vessants i canals. No és una organització 
empresarial 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 reciclat-
ge dels professionals. Per això s’organitzen congressos, seminaris, 
jornades, debats, conferències, i col·loquis vinculats als interessos 
dels diferents àmbits professionals.

També es canalitza la informació per introduir els nous llicen-
ciats 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 dic-
tàmens i informes, ja sigui a demanda d’altres institucions com a 
iniciativa pròpia, sobre els temes que afectin el seu àmbit d’actuació 
dins del sector audiovisual i la seva projecció pública.
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FEDERACIÓ DE MITJANS  
DE COMUNICACIÓ LOCALS  
DE CATALUNYA (FMCLCat)
687 838 794
info@radiolocal.cat
www.radiolocal.cat

Va néixer l’any 1996 amb el nom de Federació de Ràdios Locals de 
Catalunya, amb l’objectiu de potenciar la comunicació radiofònica 
de proximitat. L’assessorament tècnic i jurídic, la formació dels pro-
fessionals i col·laboradors, i la representació del sector són els eixos 
principals d’actuació de la Federació.

La FMCLCat està integrada per emissores de ràdios locals de titulari-
tat municipal i associacions culturals catalanes. Actualment, agrupa 
un centenar d’emissores locals i el seu objectiu és representar totes 
les emissores municipals del país, així com establir llaços de coo-
peració amb les emissores de proximitat i associacions d’emissores 
locals de l’àmbit comunicatiu de parla catalana. 

Des de l’1 de juny de 2012 la Federació de Ràdios Locals de Cata-
lunya passa a anomenar-se Federació de Mitjans de Comunicació 
Locals de Catalunya, obrint la porta a altres mitjans, escrits o audio-
visuals, principalment de titularitat municipal.
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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 edu-
catiu es basa en la personalització i l’acompanyament de l’estudiant 
mitjançant l’aprenentatge en línia. 

La seva oferta acadèmica inclou: graus, màsters, estudis de post-
grau, especialitzacions, seminaris, cursos, assignatures per a cursar 
lliurement, 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



ASOCIACIÓN PROFESIONAL  
DE DIRECCIÓN DE CASTING  
DE ESPAÑA 
(APDICE)

La Asociación Profesional de Dirección de Casting de España (AP-
DICE) neix de l’afany, tenacitat i esperit col·laborador d’un grup de 
directors de càsting amb un desig comú: la visibilització i defensa de 
la nostra professió com a part indispensable de la indústria.

Seguint els passos i l’impuls de l’Associació de Directors de Càsting 
(ADC), associació fundada a Barcelona el 2001 que va servir de pri-
mera empenta al nostre moviment associatiu, i basant-nos en una 
premissa simple però inqüestionable (“junts som més forts”) el 2020 
comencem en ple confinament a celebrar reunions telemàticament 
amb professionals de la direcció de càsting de tot el país, construint 
així entre totes i tots els fonaments del que acabaria sent, després 
de moltes hores de diàlegs, consensos i treball l’Associació Profes-
sional de Direcció de Càsting d’Espanya.

L’assemblea constituent de l’associació es va dur a terme en un 
acte celebrat al teatre-club Soho de Madrid el 29 de gener de 2021, 
sent signats els estatuts pels més de 40 socis i sòcies fundadores 
que van acudir a l’acte, tant presencialment com telemàticament. 
Aquest acte va ser, per a totes i tots, la culminació d’un any de tre-
ball intens i, alhora, només el començament d’allò que ha de venir.

El 21 de març va tenir lloc la presentació de l’associació a la seu de 
l’Acadèmia de Cine, amb la presència de l’actriu Carmen Machi com 
a padrina d’un esdeveniment que va comptar amb representants de 
la indústria de la ficció televisiva i cinematogràfica, les arts escèni-
ques i la publicitat, entre d’altres.

OPINIÓ
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OPINIÓ

FILOSOFIA I OBJECTIUS FUNDACIONALS

- Establiment d’un codi deontològic per a la direcció de càsting a 
Espanya.

- Vetllar per la bona imatge dels professionals de la direcció de càs-
ting.

- Millorar la presència en premis i festivals així com la visibilitat i 
prestigi de la professió.

- Establiment de llaços i relacions amb professionals i associacions 
de la direcció de càsting internacionals així com ser un punt de 
trobada entre els directors de càsting i altres associacions i unions 
sindicals de la indústria.

- Lluita per la millora en matèria d’inclusió, diversitat i igualtat en els 
repartiments.

- Defensa dels interessos dels professionals de la direcció de càsting 
així com oferir servei de suport legal als seus associats.

- Creació d’una eina web que faciliti els processos de càsting per a 
directores de càsting, productores, actors i representants d’actors 
nacionals.
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DIJOUS 2 DE JUNY
PLATÓ DEL CENTRE
AUDIOVISUAL
PROGRAMACIÓ

PROJECTE ONDA ODS

Una jornada de treball específica, adreçada als mitjans de comuni-
cació interessats a participar al projecte i als seus professionals, on 
es fomentarà el debat i la reflexió sobre el paper dels mitjans locals 
en la visibilització dels grans reptes que suposen la implementació 
de l’Agenda 2030.

Més informació a ondaods.org

10.00 - 11.00
ODS I AGENDA 2030: ENFRONTAR REPTES FONAMENTALS  
DES DE LA COMUNICACIÓ

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) constitueixen 
una crida universal a l’acció per posar fi a la pobresa, protegir el 
planeta i millorar les vides i les perspectives de les persones a tot 
el món. Quins reptes té l’administració pública davant de l’Agenda 
2030? Com podem fer front als reptes de l’Agenda 2030 des dels 
mitjans de comunicació local? Com podem generar consciència a la 
població a través de la creació de continguts?

A càrrec de Maria Garcia (cap del Servei d’Agenda 2030 i Participa-
ció de la Diputació de Barcelona) i Antonio Zurita (soci fundador de 
COOP&CO)
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11:30 - 12:15
COMUNICAR AL VOLTANT DELS ODS:  
NARRATIVES AUDIOVISUALS PER A XARXES SOCIALS

El periodisme digital ha guanyat un important protagonisme assen-
tant-se com un fort competidor respecte als mitjans tradicionals. 
A més, ha esdevingut un fort aliat per a la difusió de continguts 
adreçats al públic més jove. Tanmateix, la narrativa amb què hem 
d’abordar un contingut per a xarxes socials, no es correspon a la del 
contingut plantejat per a altres mitjans i requereix una nova cons-
trucció que abordarem en aquesta sessió.

A càrrec de Yosune Imízcoz (periodista i comunicadora)

12:15 - 13:30
EXPERIÈNCIES INSPIRADORES: BONES PRÀCTIQUES  
DES DELS NOSTRES TERRITORIS

Taula rodona amb tres casos de bones pràctiques al voltant de la 
comunicació dels ODS.

Carmen León i Mari Carmen Martín: membres de Las lideresas de Vi-
llaverde. Són un grup de dones grans que reivindiquen els seus drets 
a través d’un programa de ràdio feminista Con más voz, que enre-
gistren cada dilluns a OMC Ràdio. El seu objectiu és l’apoderament 
de la dona gran i que puguin decidir sobre la vellesa. A través dels 
programes tracten temes relacionats amb la dona que mai no han 
tingut l’oportunitat de parlar.

Jordi Sacristán: director i productor executiu d’Espai Públic 2030, 
programa de la Xarxa de Televisions Locals a través del qual des-
cobrim diferents punts que ens han de portar a un món més just, 
igualitari i sostenible, a través de reportatges, tertúlies i entrevistes.

Amaya Asiain: és periodista ambiental, membre del departament de 
comunicació de WWF Espanya i directora del podcast La roda de co-
lores. World Wildlife Foundation és una ONG la comunitat de la qual en 
xarxes socials supera els 2,5 milions de seguidors a escala internacio-
nal i els 126.000l a Espanya, destacant especialment pels seus vídeos 
difosos a través de les xarxes socials. La Roda de colors és un dels 
projectes de Deja buena huella, del Grup Prisa, i desgrana a través de 
19 episodis cadascun dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

PROGRAMACIÓ
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La superabundància de contingut en totes les plataformes de VOD 
competeixen per a conquistar cada nanosegon d’atenció de l’usuari, 
amb poc marge per a expandir encara més el seu temps d’oci.

En un mercat madur, cada cert temps l’expansió de l’univers trans-
medial creix en alguna plataforma en auge: contingut expandit en 
les xarxes socials, contingut de videojocs o interactius (Netflix) o, 
com en l’últim temps, contingut immersiu en els podcasts.

L’últim any l’atenció ha girat cap a l’àudio, incloses innovadores ex-
periències binaurals, per a reforçar en els projectes la seva capacitat 
de retenció. Trobem propostes de tota mena combinades o no amb 
una pantalla central. Des de Crims a Pàtria, des d’Estirant el xiclet 
a Gent de merda els podcast semblen mantenir al seu espectador 
captiu i proposar moments de consum no esclavitzats a una pan-
talla. N’hi ha per a expandir un relat, complementar-lo o fins i tot 
testar-lo abans de poder produir-ho en format audiovisual.

La concepció de projectes transmediales implica estar al corrent de 
les tendències del mercat no per a afegir una capa de promoció o 
màrqueting, sinó per a crear punts d’enganxaments emocionals i 
activar seguidors des de la concepció del projecte.

En l’actualitat, ja molts equips de desenvolupament estan utilitzant 
processos creatius multidisciplinaris per a crear projectes que gene-
rin fils de conversa pel seu impacte temàtic, o bé pels seus perso-
natges complexos, o pels seus temes o premisses innovadores per a 
retenir l’atenció difuminada de l’usuari.

OPINIÓ

NARRATIVES TRANSMÈDIA  
I L’ATENCIÓ
DANIEL RESNICH
GUIONISTA TRANSMÈDIA  
I BRAND STORYTELLER
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OPINIÓ

Cal posar l’accent encara més en aquesta etapa de desenvolupa-
ment, d’ideació, guió i conceptualització d’un projecte perquè és 
clau per a buscar la diferenciació de cada proposta.

Si s’aplica una perspectiva flexible en la creació d’un projecte des de 
la narrativa transmèdia, poden obrir-se nous camins per a la innova-
ció. La formació creativa, els entorns com a laboratoris o tallers de 
desenvolupament, seran fonamentals els pròxims anys per a poder 
marcar la diferència en aquests processos que no són complexos en 
si, el que necessiten és metodologia i suport.

El Concurs de Guió de Projectes Transmèdia creat pel MAC i Guio-
nistes Associats de Catalunya (GAC) compleix deu anys. Hem vist 
néixer i hem donat suport a projectes transmèdia que han estat un 
èxit que no omplen d’orgull: Mironins, guanyador del concurs en el 
2014 i Gaudí 2022 a millor llargmetratge d’animació, o Susi. Una ele-
fanta a l’habitació, guanyadora del 2018 que vam veure créixer en 
cada expansió.

Animar-vos a participar.





PREMIS  
DE COMUNICACIÓ  
LOCAL 2022
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19.30 - 20.30
PLAÇA DEL TINT
VEREDICTE I ACTE DE LLIURAMENT DELS GUANYADORS DELS 
PREMIS DE COMUNICACIÓ LOCAL 2022

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 tasca 
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 
Catalunya.

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

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

CONTINGUTS AUDIOVISUALS (millor contingut de vídeo, millor 
contingut d’àudio i millor contingut multimèdia/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.

Més informació a premiscomunicaciolocal.cat





PREMIS MAC
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DESENA 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 Catalun-
ya, que promociona el concurs a través dels seus canals de comu-
nicació. 

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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NOVENA EDICIÓ (2021)

El projecte premiat va ser Les bestioles del jardí de Gemma Armen-
gol Morell, una sèrie d’animació que també incorpora jocs interactius 
amb il·lustracions d’Òscar Julve per promoure l’acceptació de la di-
ferència en nens d’edat preescolar.

Els dos projectes finalistes van ser Ànima salvatge de Marta Rius, una 
websèrie que va néixer arran del treball discogràfic, de títol homònim, 
d’aquesta cantautora garrotxina, i Sóc fotògraf! d’Ángel Jiménez, una 
sèrie d’animació amb jocs fora de línia que utilitza el mòbil i la realitat 
augmentada. 

VUITENA EDICIÓ (2020)

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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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.

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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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.

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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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.

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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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.
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www.fantastikgranollers.cat

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

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

Des de fa cinc anys el Mercat Audiovisual de Catalunya recolza aques-
ta iniciativa a través del Premi MAC-Fantàstik Granollers, amb una do-
tació econòmica de 1.000 euros. És una mostra del seu compromís 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.
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www.fantastikgranollers.cat

En les dues anteriors convocatòries, els curtmetratges que s’han alçat 
amb la victòria han estat dos treballs multipremiats: 

2021: Night breakers, escrit i dirigit pel realitzador i editor manresà 
Guillem Lafoz i el director de fotografia sabadellenc Gabriel Campoy.

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.

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.

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.





INFORMACIÓ
PRÀCTICA
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INFORMACIÓ
PRÀCTICA

Totes les activitats del MAC 2022 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)

14.10 - 13.50
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 
oficials, dels ponents i de l’organització. 

Es posa a disposició del públic en general el següent aparcament 
gratuït, situat a 400 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 h



GRAELLA PROGRAMACIÓ

NAU B1
PLATÓ
DEL CENTRE AUDIOVISUAL

SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA 
ROCA UMBERT

SALA OBERTA DEL CENTRE D’ARTS 
EN MOVIMENT (CAM)

09.00 - 09.05 BENVINGUDA 10.30 - 11.10 ACTE D’OBERTURA 
DE LA SEGONA
TROBADA 
DEL PODCÀSTING
A CATALUNYA

09.05 - 09.50 ACTE INAUGURAL

10.00 - 10.40 ELS MODELS DE
NEGOCI DE LES OTT

10.40 - 11.00 PAUSA 10.40 - 11.00 PAUSA 10.40 - 11.00 PAUSA

11.00 - 11.40 LA TRANSFORMACIÓ 
IMPRESCINDIBLE 
DELS MITJANS.
CASOS D’ÈXIT:
HERALDO DE
ARAGÓN
I PRISA MEDIA

11.25 - 12.05 PRESENTACIÓ
DE L’ESTUDI
NOVES
OPORTUNITATS
I NÍNXOLS 
D’OCUPACIÓ
PER A PERIODISTES

11.50 - 12.30 COMISSIÓ
DE CONTINGUTS
DE LA XARXA
(RÀDIO)*

11.15 - 12.00 EL PODCÀSTING
TÉ VEU DE DONA

11.50 -12.30 LLEI DE LA
COMUNICACIÓ 
AUDIOVISUAL
DE CATALUNYA:
UNA OPORTUNITAT 
PER A LA LLENGUA 
CATALANA
I LA IGUALTAT
DE GÈNERE

12.15 - 12.30 COM PUBLICAR 
CONTINGUT
AUDIOVISUAL
ALS ASSISTENTS
DE VEU

12.05 - 12.40 EL PODCAST,
UN FORMAT
EN FEMENÍ

12.40 - 13.20  PRESENTACIÓ
DEL PROJECTE 
ONDA ODS

12.40 - 13.20 NOU ENTRETENI-
MENT SONOR:
LA POSTPRODUCCIÓ 
DE SO EN PODCAST

13.00 - 14.00 ASSEMBLEA
GENERAL
ORDINÀRIA
DE LA FEDERACIÓ 
DE MITJANS
DE COMUNICACIÓ 
LOCALS DE
CATALUNYA*

12.45 - 13.15 LA PRODUCCIÓ 
EXECUTIVA 
ALS PODCASTS:
UNA MIRADA
DES DE LA INDÚSTRIA
SONORA

13.30 - 14.10 NOUS FORMATS
PUBLICITARIS
AUDIOVISUALS

13.15 - 13.25 OPTIMITZA
LA MONETITZACIÓ 
DEL TEU PODCAST 
COMBINANT 
SUBSCRIPCIONS
I PUBLICITAT



INFORMACIÓ PRÀCTICA 129

GRAELLA PROGRAMACIÓ

NAU B1
PLATÓ
DEL CENTRE AUDIOVISUAL

SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA 
ROCA UMBERT

SALA OBERTA DEL CENTRE D’ARTS 
EN MOVIMENT (CAM)

09.00 - 09.05 BENVINGUDA 10.30 - 11.10 ACTE D’OBERTURA 
DE LA SEGONA
TROBADA 
DEL PODCÀSTING
A CATALUNYA

09.05 - 09.50 ACTE INAUGURAL

10.00 - 10.40 ELS MODELS DE
NEGOCI DE LES OTT

10.40 - 11.00 PAUSA 10.40 - 11.00 PAUSA 10.40 - 11.00 PAUSA

11.00 - 11.40 LA TRANSFORMACIÓ 
IMPRESCINDIBLE 
DELS MITJANS.
CASOS D’ÈXIT:
HERALDO DE
ARAGÓN
I PRISA MEDIA

11.25 - 12.05 PRESENTACIÓ
DE L’ESTUDI
NOVES
OPORTUNITATS
I NÍNXOLS 
D’OCUPACIÓ
PER A PERIODISTES

11.50 - 12.30 COMISSIÓ
DE CONTINGUTS
DE LA XARXA
(RÀDIO)*

11.15 - 12.00 EL PODCÀSTING
TÉ VEU DE DONA

11.50 -12.30 LLEI DE LA
COMUNICACIÓ 
AUDIOVISUAL
DE CATALUNYA:
UNA OPORTUNITAT 
PER A LA LLENGUA 
CATALANA
I LA IGUALTAT
DE GÈNERE

12.15 - 12.30 COM PUBLICAR 
CONTINGUT
AUDIOVISUAL
ALS ASSISTENTS
DE VEU

12.05 - 12.40 EL PODCAST,
UN FORMAT
EN FEMENÍ

12.40 - 13.20  PRESENTACIÓ
DEL PROJECTE 
ONDA ODS

12.40 - 13.20 NOU ENTRETENI-
MENT SONOR:
LA POSTPRODUCCIÓ 
DE SO EN PODCAST

13.00 - 14.00 ASSEMBLEA
GENERAL
ORDINÀRIA
DE LA FEDERACIÓ 
DE MITJANS
DE COMUNICACIÓ 
LOCALS DE
CATALUNYA*

12.45 - 13.15 LA PRODUCCIÓ 
EXECUTIVA 
ALS PODCASTS:
UNA MIRADA
DES DE LA INDÚSTRIA
SONORA

13.30 - 14.10 NOUS FORMATS
PUBLICITARIS
AUDIOVISUALS

13.15 - 13.25 OPTIMITZA
LA MONETITZACIÓ 
DEL TEU PODCAST 
COMBINANT 
SUBSCRIPCIONS
I PUBLICITAT

* Sessió restringida als participants
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NAU B1
PLATÓ
DEL CENTRE AUDIOVISUAL

SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA 
ROCA UMBERT

SALA OBERTA DEL CENTRE D’ARTS 
EN MOVIMENT (CAM)

13.30 - 14.30 ENREGISTRAMENT 
DEL PODCAST
EN DIRECTE LA BASE, 
AMB PABLO IGLESIAS 
(STREAMING)

14.10 - 15.30 PAUSA 14.10 - 15.30 PAUSA 14.30 - 15.00 PAUSA

15.30 - 16.10 LES RÀDIOS
DE PROXIMITAT
I LES ENTITATS
DE GESTIÓ DELS 
DRETS
DE LA PROPIETAT 
INTEL·LECTUAL

CRITERIS
PER MINORITZAR 
LES TARIFES
RECLAMADES
PER AGEDI-IAE

15.30 - 16.10 COMUNICACIÓ
AUDIOVISUAL
I SORTIDES
PROFESSIONALS. 
TRES VISIONS

15.00 - 15.30 SER PODCASTER: 
MANUAL
DE SUPERVIVÈNCIA?

16.20 - 17.00 METAVERS: REPTES
I OPORTUNITATS 
PELS MITJANS
AUDIOVISUALS

16.20 - 16.45 PRESENTACIÓ
DE LA NOVA OTT 
DELS MITJANS
LOCALS

15.35 - 16.20 QUÈ HA SUPOSAT
LA COVID-19
EN LA HISTÒRIA
RECENT
DEL PODCAST?

17.10 - 18.10 GÈNERE I MIRADA. 
LA NOVA
GENERACIÓ
DE CINEASTES
CATALANES

16.50 - 17.40 COMISSIÓ
DE CONTINGUTS
DE LA XARXA
(TELEVISIÓ)*

16.25 - 17.25 ESTRATÈGIES
DE MARCA
I DISTRIBUCIÓ
DELS PODCASTS

17.45 -18.30 COMISSIÓ
DE CONTINGUTS
DE LA XARXA
(PUBLICITAT)*

17.30 - 18.00 EL PODCAST
COM A EINA
DE COMUNICACIÓ 
POLÍTICA

18.00 - 18.15 COM AMPLIAR 
L'AUDIÈNCIA
DEL TEU PODCAST 
D'ESPANYA CAP
A LLATINOAMÈRICA

18.20 - 18.45 KEYNOTE
AMB MELVIN RIVERA

GRAELLA PROGRAMACIÓ
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NAU B1
PLATÓ
DEL CENTRE AUDIOVISUAL

SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA 
ROCA UMBERT

SALA OBERTA DEL CENTRE D’ARTS 
EN MOVIMENT (CAM)

13.30 - 14.30 ENREGISTRAMENT 
DEL PODCAST
EN DIRECTE LA BASE, 
AMB PABLO IGLESIAS 
(STREAMING)

14.10 - 15.30 PAUSA 14.10 - 15.30 PAUSA 14.30 - 15.00 PAUSA

15.30 - 16.10 LES RÀDIOS
DE PROXIMITAT
I LES ENTITATS
DE GESTIÓ DELS 
DRETS
DE LA PROPIETAT 
INTEL·LECTUAL

CRITERIS
PER MINORITZAR 
LES TARIFES
RECLAMADES
PER AGEDI-IAE

15.30 - 16.10 COMUNICACIÓ
AUDIOVISUAL
I SORTIDES
PROFESSIONALS. 
TRES VISIONS

15.00 - 15.30 SER PODCASTER: 
MANUAL
DE SUPERVIVÈNCIA?

16.20 - 17.00 METAVERS: REPTES
I OPORTUNITATS 
PELS MITJANS
AUDIOVISUALS

16.20 - 16.45 PRESENTACIÓ
DE LA NOVA OTT 
DELS MITJANS
LOCALS

15.35 - 16.20 QUÈ HA SUPOSAT
LA COVID-19
EN LA HISTÒRIA
RECENT
DEL PODCAST?

17.10 - 18.10 GÈNERE I MIRADA. 
LA NOVA
GENERACIÓ
DE CINEASTES
CATALANES

16.50 - 17.40 COMISSIÓ
DE CONTINGUTS
DE LA XARXA
(TELEVISIÓ)*

16.25 - 17.25 ESTRATÈGIES
DE MARCA
I DISTRIBUCIÓ
DELS PODCASTS

17.45 -18.30 COMISSIÓ
DE CONTINGUTS
DE LA XARXA
(PUBLICITAT)*

17.30 - 18.00 EL PODCAST
COM A EINA
DE COMUNICACIÓ 
POLÍTICA

18.00 - 18.15 COM AMPLIAR 
L'AUDIÈNCIA
DEL TEU PODCAST 
D'ESPANYA CAP
A LLATINOAMÈRICA

18.20 - 18.45 KEYNOTE
AMB MELVIN RIVERA

GRAELLA PROGRAMACIÓ

* Sessió restringida als participants
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SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA 
ROCA UMBERT

SALA OBERTA DEL CENTRE D’ARTS 
EN MOVIMENT (CAM)

18.50 - 19.15 CLAUSURA DE LA 
SEGONA TROBADA 
DEL PODCÀSTING A 
CATALUNYA

PRODUIR
UN PODCAST EN 
TEMPS DE PAN-
DÈMIA: LOS DÍAS 
CONTADOS

GRAELLA PROGRAMACIÓ

PLAÇA DEL TINT

18.30 - 19.30 APERITIU AMB AMENITZACIÓ MUSICAL

19.30 - 20.30 LLIURAMENT DELS PREMIS DE COMUNICACIÓ LOCAL 2022

DIJOUS 2 DE JUNY
PLATÓ DEL CENTRE AUDIOVISUAL

10.00 - 11.00 PROJECTE ONDA ODS
ODS I AGENDA 2030: ENFRONTAR REPTES FONAMENTALS 
DES DE LA COMUNICACIÓ

11:30 - 12:15 COMUNICAR AL VOLTANT DELS ODS: NARRATIVES AUDIOVI-
SUALS PER A XARXES SOCIALS

12:15 - 13:30 EXPERIÈNCIES INSPIRADORES: BONES PRÀCTIQUES DES 
DELS NOSTRES TERRITORIS

* Sessió restringida als participants



EQUIP GENERAL
MAC 2022

El programa del MAC 2022 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 2022
Director: Josep Maria Codina
Coordinador general: Carles Riobó
Responsable de Comunicació: Àgata Lasheras
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
Producció: Susanna Cabiscol

COMISSIÓ DE CONTINGUTS
Coordinadors programa XAL: Marc Melillas i Joan Catà
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: María Gutiérrez, Raúl Terol  
i Nicolas Moulard (Actuonda)

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
Mobiliari: Crimons
Coordinador infraestructura Roca Umbert: Daniel Guixé
Coordinadores d’espais Roca Umbert: Manuela Arias,  
Sandra Arisa i Carme Ramon
Infraestructura Roca Umbert:  
Josep Lluís Morón, Jordi Rovira i Francesc Martínez
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 Torndelacreu  
i Ricard Urbistondo 
Presentadora: Gemma Permanyer
Presentadors MAC Sessió: Arnau Moya
Regidor Nau B1: David Ramon
Regidora Plató del Centre Audiovisual: Ona Cervera
Regidora de la Sala Oberta del CAM: Abril Batlle
Disseny gràfic: Oriol Frias
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

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


ENS COL·LABORADORS

ENS COOPERADORS

ORGANITZA
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PATROCINADOR TÈCNIC OFICIAL



107.6 FM
www.radiogranollers.cat

@RadioGranollers
@RadioGrEsports
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CONTACTE
Avinguda Prat de la Riba, 77. Tel. 93 861 49 41 ext. 5047
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Audiovisual MAC

@audiovisualMAC

Mercat Audiovisual de Catalunya

instagram.com/macgranollers

Mercat Audiovisual de Catalunya
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