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Les sessions contingudes en aquest preprograma poden estar subjectes a canvis i modificacions.
Properament s’informarà dels horaris definitius i de la identitat dels ponents corresponents
Totes les sessions del MAC seran consultables amb posterioritat
al canal de vídeo del MAC

PROGRAMACIÓ
09.00 - 09.05
Benvinguda
09.05 - 09.55
Acte inaugural
Amb la participació de representants institucionals

SESSIONS TRANSVERSALS RÀDIO/TELEVISIÓ
Presentació del projecte Catalunya Media City (CMC)
A càrrec de Miquel Rutllant (president del Clúster Audiovisual de Catalunya)
Presentació de les conclusions pel desenvolupament del Pla Estratègic de la Xarxa Audiovisual Local per a les ràdios
locals
A càrrec de Lluís Garriga (conseller delegat de la Xarxa Audiovisual Local)
Estudi de les plataformes OTT
Presentació de l’estudi a càrrec d’Emili Prado (catedràtic de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la UAB)
Sessió conjunta del Consell Nacional de la Cultura i les Arts (CoNCA) i la XAL
El futur del streaming
Taula rodona
Els consums de la televisió després del confinament i tendències
Ponència
Crides de producció audiovisual per a les ràdios i televisions adherides a la Xarxa
Televisió
Divulgatius i entreteniment
Entreteniment i participació
Ràdio i televisió
Iniciatives /programes d’interès social
Reunió de publicitat
Sessió restringida als mitjans locals adherits a la XAL
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PROGRAMA EL PERIODISME MÒBIL
El periodisme mòbil. Innovació tècnica o periodística?
Taula rodona
El periodisme mòbil: de les aules al carrer
A càrrec del Màster en Periodisme i Comunicació Digital de la UOC
Realitzacions en remot
A càrrec del Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya (CPAC)
Sessió tècnica sobre sistemes d’edició amb el mòbil i edició en el núvol
A càrrec de les empreses Ebantic i Watchity
Presentació del projecte SimpleCloud Education
Plataforma de creació i gestió de contingut digital basada en el núvol

PROGRAMA LA RÀDIO MUSICAL
Que està passant en el consum de ràdio musical?
Ponència
Les grans cadenes musicals i el nou context musical
Taula rodona
Noves experiències de ràdio musical
Taula rodona
Què pot fer la ràdio per a la promoció de la música?
Taula rodona
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Inauguració de la jornada
Ponència d’obertura
Podcasts culturals de producció independent
Taula rodona + debat

A CATALUNYA

Plataformes de podcasting
Taula rodona + debat
Debat
Podcasts periodístics
Taula rodona
Mostra de podcasts
Projecció de presentacions de podcasts a càrrec dels seus creadors i projecció de continguts en vídeo
Clausura de la Primera Trobada del Podcasting a Catalunya

FIRA MAC
Espais expositius per empreses, organitzacions professionals i centres de formació
Inclou l’activitat La veu pot ser la teva oportunitat professional, per contribuir a crear el primer Banc de Veus de la Ràdio i
Televisió de Catalunya

ACTIVITATS PARAL·LELES
Trobada del col·lectiu Ràdios Escolars en Xarxa (REX)
L’audiovisual experimental a la TV
Presentació de la peça de videocreació En el futur… Prediccions per a un present extrem de l’agitadora cultural Maria Cañas i
posterior diàleg amb Fèlix Pérez-Hita (realitzador, guionista i editor), en col·laboració amb el festival Panoràmic.
Taller intensiu de narrativa transmèdia
Impartit per Daniel Resnich (guionista i storyteller transmèdia). El taller és no presencial i s’haurà de seguir de manera virtual
a través de la plataforma Zoom.
Amb inscripció prèvia

PREMIS

Acte de lliurament
dels Premis de Comunicació Local
2021

9a edició
del Concurs de Guió
de Projectes Transmèdia
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4a edició
del Premi MAC-Fantàstik
Granollers
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Subscriu-te al butlletí
per rebre informació actualitzada
de totes les activitats del MAC.
www.audiovisualmac.cat

El programa del MAC 2021 està elaborat per una Comissió de Continguts, constituïda per la Xarxa de Comunicació Local,
el Clúster Audiovisual de Catalunya, l’Observatori de la Ràdio a Catalunya (GRISS-UAB) i la mateixa organització del MAC.
L’organització del Mercat Audiovisual de Catalunya no ha de compartir forçosament
les opinions expressades pels participants ni els continguts de les sessions programades.

ORGANITZA

AMB LA COL·LABORACIÓ DE
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