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L'Audiovisual MAC celebrarà la seva 11a
edició els dies 26 i 27 de maig a Grano-

llers i, com cada any, es concediran els Pre-
mis Audiovisual MAC 2010, que pretenen
incentivar i impulsar la producció audiovi-
sual de qualitat, donant opció als creadors a
poder arriscar i a trobar sortida per al seu
producte. Per primera vegada, COMUNI-
CÀLIA patrocina un dels guardons, dedicats
a programes no emesos i projectes en fase
de desenvolupament. En concret, el premi
COMUNICÀLIA, dotat amb 10.000 euros,
està destinat a projectes seriats de contingut
social que tractin temes com la immigració,
la integració social de sectors amb risc d’ex-
clusió, la superació de barreres arquitectò-
niques, la tercera edat, la repercussió social
de la crisi econòmica o altres àmbits socials.
Els projectes presentats han de constar de
13 episodis d’una durada aproximada d’en-
tre 10 i 12 minuts, han de ser atemporals,
referir-se al conjunt del territori català i estar

rodats íntegrament en exteriors. Es valorarà,
a més, el tractament àgil i modern de la
imatge i del so. El projecte que obtingui el
premi serà distribuït per COMUNICÀLIA a
les seves televisions adherides, preferent-
ment dins del quart trimestre d’aquest any.

El veredicte, el 27 de maig
També patrocinen guardons la Xarxa

Audiovisual Local (premi Nou Format
XTVL), Granollers Audiovisual SL (premi
GASL a la Innovació en el Contingut i la
Distribució), i Vallès Oriental Televisió (Pre-

mi VOTV Terra de Músics). El termini
d’inscripció finalitza el 6 d'abril. D’entre to-
tes les propostes rebudes, un jurat format
per membres de reconegut prestigi en
l’àmbit audiovisual en decidirà els guanya-
dors. El veredicte es farà públic el 27 de
maig, durant l'acte de cloenda de l'Audio-
visual MAC 2010. Les bases i els formula-
ris d'inscripció estan disponibles a
www.audiovisualmac.com �

COMUNICÀLIA patrocina un dels
Premis Audiovisual MAC 2010

El guardó està destinat a projectes
seriats de contingut social.

L'Agència Catalana de Notícies (ACN),
responsable del servei de notícies de

COMUNICÀLIA des de l’abril de 2009, ha
obert quatre delegacions a l’estranger i ha
reforçat la ja existent a Brussel·les per ofe-
rir un servei integral amb informació inter-
nacional analitzada des d’una perspectiva
catalana. El nou servei de la secció Món
vol destacar pels temes propis i ajudar a
contextualitzar els temes en xarxa de l’ac-
tualitat catalana que elabora l’Agència
amb una visió internacional. L’oferta de
notícies de l’ACN es completa amb textos
i fotografies de Reuters i vídeos de l’Agen-
ce France-Press, agències internacionals
de referència que compten amb una ex-
tensa xarxa de corresponsals a tot el món.
Per a Saül Gordillo, director de l’ACN,
aquesta aposta “permet a l’agència expli-
car els interessos catalans que hi ha a tot
el món i analitzar l’actualitat global que
ens afecta com a país”.

L’equip de la secció Món està liderat
pel periodista Albert Segura, fins ara dele-
gat a Brussel·les, i format per set redactors
multimèdia: Isaac Salvatierra (Nova York),
Raquel Correa (Brussel·les), Jordi Font

(París), Laura Pous (Londres), Neus Pérez
(Berlín), i les corresponsals mòbils Maria
Fernández i Ariadna Matamoros. L’obertu-
ra de la secció Món respon a la voluntat
d’internacionalització de l’Agència i es
complementarà amb un nou servei en an-
glès d’actualitat catalana �

L’ACN obre delegacions a Nova
York, París, Londres i Berlín

Foto de grup de l’equip de la
secció Món a la seu de l’ACN.
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