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Info Catalunya.  Trobada de referència

Programa d’activitats. Diferents sessions celebrades en 
edicions anteriors del Mercat Audiovisual de Catalunya. 

E
l Mercat Audiovisual de Ca-
talunya (MAC), la trobada 
audiovisual de referència ca-
talana, compleix enguany 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 metres quadrats, a dins del 
complex de Roca Umbert Fàbrica de 
les Arts (Granollers). 

E l  c e r t amen ,  o rgan i t z a t  pe r 
l’Ajuntament de Granollers, la Genera-
litat de Catalunya i la Diputació de Bar-
celona a través de la Xarxa Audiovisual 
Local, presenta un ampli programa 
d’activitats, xerrades i ponències, que 
tindran el sector audiovisual com a eix 
principal.

L’actualitat i el futur del sector audio-
visual seran àmpliament tractats en les 
diverses sessions i taules rodones que 
s’han organitzat al Mercat Audiovisual 
de Catalunya i, en concret, la comunica-
ció de proximitat i els seus reptes tindrà 
especial protagonisme. 

Es farà una radiografia del moment 
actual a la comunicació de proximitat, 
amb especial deteniment a la situació 
de la ràdio a Catalunya o les noves 
tendències de consum, entre d’altres 
temes. Aquestes sessions comptaran 
amb la participació de Jordi del Río, 
director general de Mitjans de Comuni-
cació de la Generalitat; Roger Loppa-
cher, president del CAC; Saül Gordillo, 
director de Catalunya Ràdio; periodistes 
com Salvador Alsius o Xantal Llavina, i 
experts com el catedràtic Emili Prado 
o el director de l’Observatori de la Rà-
dio a Catalunya – GRISS – UAB, Josep 
Maria Martí.

TEMÀTIQUES. Les noves tendències 
televisives, el vídeo interactiu; l’educació 
immersiva amb transmèdia storytelling; 
la producció de realitat virtual; la vincu-
lació de l’estratègia de blogs amb les 
xarxes; el futur de la mobilitat, o com in-
corporem l’univers 2.0 a secundària són 
algunes de les temàtiques que també es 
tractaran. I ho faran de la mà de grans 
coneixedors en aquestes matèries, com 
l’especialista en emprenedoria digital 
Pedro Rojas o el guionista de narrativa 
transmèdia Daniel Resnich.

Tot i que la comunicació de proximi-
tat en serà protagonista, aquesta edició 
del MAC 2017 no ha volgut deixar de 
banda el fenomen dels influenciadors i la 
seva vinculació en l’àmbit de l’empresa. 
Ho faran de la mà de tres instagramers 
d’èxit que sumen més d’un milió de 
seguidors: Carol Peña, Laura López i 
Nicanor Garcia, que prendran part en 

El MAC compleix la 18a edició
i creix en dimensions i durada

El sector audiovisual de proximitat i els 
influenciadors, principals eixos del certamen

b La realitat virtual, el cinema en 360º, els drones 
i els videojocs també en seran protagonistes

b

una taula rodona que comptarà tam-
bé amb la participació dels experts en 
màrqueting Montse Gil (marketing ma-
nager Adidas Sport Eyewear/Silhoutte) 
i Ricard Castellet (especialista en màr-
queting on line, e-commerce i social 
media) i la coordinació de Josep Maria 
Ganyet (CEO Mortensen).

Aquesta taula rodona tindrà lloc el 
dimecres, dia 14 de juny, a les 13.30 
hores, a la Sala Nau B1 de Roca Um-
bert Fàbrica de les Arts (Granollers).

Al llarg dels dos dies del MAC, la reali-
tat virtual, el cinema en 360º, els drones 
i els videojocs seran els eixos que ver-
tebraran l’oferta tecnològica. Es podrà 
gaudir de jocs en primícia, provar un 
revolucionari simulador de vol, participar 
en tallers de drones o endinsar-se en un 
espectacular cinema esfèric.

La realitat virtual estarà representada 
pel simulador Whiplash, el primer dis-
positiu capaç de generar moviments 
tridimensionals de 360º en dos eixos.  

Aquest any ha triomfat al CES 2017 de 
Las Vegas i ha estat guardonat en la 
categoria d’experiència de realitat virtual 
en el marc del Mobile World Congress 
celebrat aquest any a Barcelona.

CINEMA ESFÈRIC. Al MAC 2017 
també es podrà experimentar el cine-
ma immersiu en 360º, una experiència 
espectacular de cinema esfèric, en la 
qual el subjecte es troba integrat a dins 
mateix de l’acció. Des de fa vàries edi-
cions, el MAC para especial atenció a 
l’aplicació dels drones en el món audio-
visual, a través de sessions informatives, 
demostracions pràctiques i presentació 
de novetats.

Enguany continuen explorant aquest 
vessant, gràcies a la col·laboració de 
l’associació Lleida Drone, entitat pionera 
en l’àmbit nacional i membre del clúster 
Catalonia Smart Drones, una iniciativa 
conjunta de la Generalitat de Catalunya 
i la indústria catalana dels drones, re-

centment constituït i destinat 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 
estreta. De fet, el 35% de les empreses 
de videojocs radicades a Catalunya afir-
ma estar desenvolupant jocs de realitat 
virtual.

Durant la segona jornada del MAC 
2017, l’àmbit específic MAC Play, ubicat 
dins Fira MAC, oferirà l’oportunitat de 
conèixer de prop i jugar amb algunes 
de les principals creacions realitzades 
a casa nostra, de la mà de Jandusoft i  
Ivanovich Games.

COL·LABORADORS. Fira MAC 
compta amb la col·laboració de més 
d’una trentena d’empreses amb acti-
vitats diverses i diversos centres edu-
catius, que oferiran la seva oferta de 
formació en l’àmbit audiovisual i comu-
nicatiu.

dEnguany, el MAC 2017 suma la 
plataforma Digital Granollers, amb 
l’organització d’activitats relaciona-
des amb la mobilitat sostenible en les 
ciutats i amb la comunitat educativa. 

La programació específi ca del Di-
gital Granollers comptarà amb convi-
dats com Vicenç Aguilera, president 
del Circuit de Barcelona-Catalunya; la 
periodista especialitzada en internet 
Marilín Gonzalo; o l’expert en xarxes 
socials Pedro Rojas. També es pre-
sentaran iniciatives emergents com la 
cooperativa Som Mobilitat.

Com ens mourem en el futur, com 
apliquem la tecnologia al servei de la 
mobilitat, com vincular una estratègia 
de blogs a les xarxes socials o com 
hem d’incorporar l’univers 2.0 a se-
cundària són algunes de les sessions 
organitzades en el marc del Mercat 
Audiovisual de Catalunya.

La inscripció al MAC 2017 és total-
ment  oberta, gratuïta i imprescindible 
per accedir a qualsevol de les activi-
tats del MAC. Podeu consultar tota 
la informació i notícies, el programa 
complet i inscriure-us a la pàgina web 
www.audiovisualmac.cat

Educació 2.0
i mobilitat

LA PLATAFORMA
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