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La 18a edició del Mercat
Audiovisual de Catalunya
(MAC), la trobada audiovi-
sual de referència catalana,
arriba a la divuitena edició
amb novetats. A nivell de
format, n’amplia la durada
a dues jornades: el 14 i 15
de juny, i també creix en
superfície, ocupant un total
de 2.156 m², dins del com-
plex de Roca Umbert Fàbri-
ca de les Arts (Granollers).

El certamen, organitzat
per l’Ajuntament de Grano-
llers, la Generalitat de Ca-
talunya i la Diputació de
Barcelona a través de La
Xarxa Audiovisual Local,
presenta un ampli progra-
ma d’activitats, xerrades i
ponències, que tindran el
sector audiovisual com a
eix central.

El sector
audiovisual
de proximitat,
protagonista
L’actualitat i el futur del
sector audiovisual seran
tractats en les sessions i
taules rodones que s’han or-
ganitzat al MAC i, en concret,
la comunicació de proximitat
i els seus reptes tindrà espe-
cial protagonisme.

Es farà una radiografia del
moment actual a la comuni-
cació de proximitat, amb es-
pecial deteniment a la situa-
ció de la ràdio a Catalunya o
les noves tendències de con-
sum, entre d’altres temes.
Aquestes sessions compta-
ran amb la participació de

Jordi del Río, director general
de Mitjans de Comunicació
de la Generalitat; Roger Lop-
pacher, president del CAC;
Saül Gordillo, director de Ca-
talunya Ràdio; periodistes
com Salvador Alsius o Xantal
Llavina, i experts com el cate-
dràtic Emili Prado o el direc-
tor de l’Observatori de la Rà-
dio a Catalunya GRISS UAB,
Josep Maria Martí.

Les noves tendències tele-
visives, el vídeo interactiu;

l’educació immersiva amb
transmedia storytelling; la
producció de realitat virtual;
la vinculació de l’estratègia
de blogs amb les xarxes; el
futur de la mobilitat, o com
incorporem l’univers 2.0 a
secundària són algunes de
les temàtiques que també es
tractaran de la mà de l’espe-
cialista en emprenedoria di-
gital Pedro Rojas o el guionis-
ta de narrativa transmèdia
Daniel Resnich.

Realitat virtual, els
videojocs, cinema en
360 graus i drons
Al llarg dels dos dies del
MAC, la Realitat Virtual, el ci-
nema en 360 graus, els
drons i els videojocs seran
els eixos que vertebraran
l’oferta tecnològica. Es podrà
gaudir de jocs en primícia,
provar un revolucionari simu-
lador de vol, participar en ta-
llers de drons o endinsar-se
en un espectacular cinema

esfèric.
La realitat virtual estarà

representada pel simulador
Whiplash, el primer disposi-
tiu capaç de generar movi-
ments tridimensionals de
360 graus en dos eixos.
Aquest any ha triomfat al
CES 2017 de Las Vegas i ha
estat guardonat en la catego-
ria d’experiència de realitat
virtual en el marc del Mobile
World Congress a Barcelona.

També es podrà experi-

mentar el cinema immer-
siu en 360º, una experièn-
cia espectacular de cinema
esfèric, en la qual el subjec-
te es troba integrat dins
mateix de l’acció.
Des de fa diverses edi-

cions, el MAC para especial
atenció a l’aplicació dels
drons en el món audiovi-
sual, a través de sessions
informatives, demostra-
cions pràctiques i presen-
tació de novetats. Se se-
gueix explorant aquest
vessant, gràcies a la col·la-
boració de l’associació
Lleida Drone, entitat pione-
ra en l’àmbit nacional i
membre del clúster Cata-
lonia Smart Drones, una
iniciativa conjunta de la
Generalitat i la indústria
catalana dels drons, re-
centment constituït i desti-
nat a impulsar el sector a
Catalunya i augmentar-ne
la competitivitat.
En l’àmbit dels videojocs,

la vinculació amb la realitat
virtual és cada cop més es-
treta. De fet, el 35% de les
empreses de videojocs a
Catalunya afirma estar
desenvolupant jocs de rea-

litat virtual.
Durant la segona jornada

del MAC 2017, l’àmbit especí-
fic MAC Play, oferirà l’oportu-
nitat de conèixer i jugar amb
creacions de Jandusoft i Iva-
novich Games.

Finalment, Fira MAC té la
col·laboració de més d’una
trentena d’empreses i vuit
centres educatius, que pre-
sentaran la seva oferta de
formació en l’àmbit audiovi-
sual i comunicatiu.
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El Whiplash, els drons, el cinema immersiu en 360 graus i diferents tallers es podran disfrutar aquest any al MAC. ■ REDACCIÓ

Instagramers i empresa
Tot i que la comunicació de proxi-
mitat en serà protagonista,
aquesta edició del MAC 2017 no
ha volgut deixar de banda el fe-
nomen dels influenciadors i la se-
va vinculació en l’àmbit de l’em-
presa. Tres instagramers d’èxit
que sumen més d’un milió de se-
guidors: Carol Peña, Laura López
i Nicanor Garcia, participaran en
una taula rodona que també tin-
drà la presència dels experts en

màrqueting Montse Gil (màna-
guer de màrquetind d’Adidas
Sport Eyewear /Silhoutte) i Ri-
card Castellet (especialista en
màrqueting en línia, e-commerce
i social media) i la coordinació de
Josep Maria Ganyet (CEO Mor-
tensen). Aquesta taula rodona
tindrà lloc el dimecres, dia 14 de
juny, a les 13.30 h, a la Sala Nau
B1 de Roca Umbert Fàbrica de les
Arts, a Granollers.

Enguany, el MAC 2017 suma la plataforma
Digital Granollers, amb l’organització d’acti-
vitats relacionades amb la mobilitat sosteni-
ble en les ciutats i amb la comunitat educati-
va. La programació específica del Digital
Granollers tindrà convidats com Vicenç
Aguilera, president del Circuit de Barcelona-
Catalunya; la periodista especialitzada en in-
ternet Marilín Gonzalo; i l’expert en xarxes
socials Pedro Rojas. També es presentaran
iniciatives emergents com la cooperativa
Som Mobilitat.

Educació i mobilitat sostenible
Com ens mourem en el futur, com apli-

quem la tecnologia al servei de la mobilitat,
com vincular una estratègia de blogs a les
xarxes socials com hem d’incorporar l’uni-
vers 2.0 a secundària són algunes de les ses-
sions organitzades en el marc del Mercat Au-
diovisual de Catalunya.

La inscripció al MAC 2017 és totalment
oberta, gratuïta i imprescindible per accedir
a qualsevol de les activitats del MAC. Tota la
informació i notícies, el programa complet i
inscripcions a: www.audiovisualmac.cat


