
Anàlisi sector audiovisual        ArtisPlus 8

1 INTRODUCCIÓ

Aquest estudi pretén posar les bases per donar un impuls definitiu a la
creació de la Ciutat Audiovisual de Terrassa, iniciat el 2001.

Partim de l estudi elaborat entre els anys 2001 i 2002 sobre la indústria
audiovisual i les seves perspectives de desenvolupament a Terrassa,
l objectiu del qual era la recopilació de la informació existent sobre el sector
audiovisual i les seves activitats complementàries i la valorització d aquesta
informació per tal que servís per prendre decisions de planificació estratègica
local. Analitzava bàsicament informació de la dècada dels 90

En aquell moment es van realitzar estudis quantitatius, a través d una anàlisi
d estadístiques i una enquesta a una mostra representativa del sector que
permetessin posar al dia i contrastar aquesta informació estadística, i
qualitatius, recopilant l opinió dels personatges més rellevants del sector a
Terrassa.

L estudi també incloïa diagnosi estratègica a través d una anàlisi DAFO del
sector, la determinació dels factors clau per al seu desenvolupament i de les
línies estratègiques, i un esbós de possibles propostes operatives a Terrassa.

1.1 El marc del Parc Audiovisual de Catalunya

Aquest estudi va ser el punt de partida per al futur Parc Audiovisual de
Catalunya, a l entorn de l antic hospital del tòrax de Terrassa, que pretén
convertir-se en referent nacional i internacional del sector, a través d un acord
entre l Ajuntament de Terrassa i la Generalitat de Catalunya.

El projecte preveu dos grans àmbits d actuació: un Parc d Empreses amb
activitats i serveis audiovisuals a l edifici de l antic hospital, i un complex lúdic
i divulgatiu per a nens sobre els dibuixos animats a les antigues instal·lacions
del Centre Fàtima.

L'antic hospital del Tòrax té 52.000 metres quadrats aproximadament, als
quals s'hi afegiran uns 18.000 metres quadrats de noves edificacions, entre
platós, edificis de producció (Filmax) i serveis audiovisuals o l Arxiu de la
Filmoteca de Catalunya. Es disposa de terrenys suficients per a ampliar-ho
fins arribar als 150.000 metres quadrats en una segona fase (a partir del
2010).

Amb la creació de la Ciutat Audiovisual es volen oferir instal·lacions de platós
equipats amb els espais annexos necessaris per el seu funcionament eficaç a
l entorn de zones de treball que combinin oficines, tallers i magatzems del
sector i espais d ús comú que permetin la realització de convencions,
exposicions, i activitats similars.

L edifici de l antic hospital s ha d adaptar als nous usos, destinant-lo a oficines
i serveis educatius. L edificació preexistent és apta per a la implantació de
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tots els serveis esmentats que suposen usos de tipus administratiu,
residencial o de pública concurrència, però està molt poc adaptada a la
implantació de platós de mes de 100 m² i d activitats de tipus industrial i
magatzematge.

Per això, a les noves edificacions es preveu la instal·lació de platós, equipats
amb els espais annexes necessaris per al seu funcionament eficaç (oficines,
tallers, magatzems, etc.). En total, es preveuen set noves edificacions
destinades a platós, més una destinada a l arxiu de la Filmoteca de la
Generalitat de Catalunya.

També està prevista la incorporació al complex de serveis de restauració i
hostaleria.

A més, es preveuen uns 19.000 m² de passatges interns i uns 13.000 m² de
plataformes arbrades a manera de places.

Els objectius de la Ciutat Audiovisual de Terrassa són els de potenciar
l activitat econòmica de la ciutat de Terrassa i la seva capacitat de producció i
creació, desenvolupar infraestructures i instal·lacions d alta qualitat
tecnològica i capacitat, impulsar les relacions de col·laboració entre el món de
la universitat i de l empresa, apostar per la innovació tecnològica i
desenvolupar projectes i activitats que contribueixin a potenciar la producció
audiovisual catalana a nivell nacional i internacional.

Es pretenen atraure indústries, centres de formació i activitats relacionades
amb la televisió, el cinema i les tecnologies multimèdia.

Terrassa ja té tradició en la formació, amb multitud de centres relacionats
amb el món audiovisual: Centre Multimèdia i de la Imatge-UPC, Escola
Universitària de Fotografia-UPC, Escola Universitària d Òptica-UPC.
Enginyeria d Imatge i So-UPC, Institut del Teatre, i Escola Superior de
Cinematografia i Audiovisuals de Catalunya-UB (ESCAC).

A més, des que el 2002 es va constituir la Terrassa Film Commission, es
roden una mitjana de 30 produccions audiovisuals anuals al mateix recinte i a
diferents indrets de la ciutat.

1.2 Objectius

S ha redactat un estudi preliminar sobre la identificació dels negocis principals
i emergents del sector audiovisual en el marc del desenvolupament a
Terrassa del Parc Audiovisual de Catalunya.

L estudi pretén ser l actualització de l estudi del 2002 i així reflectir el sector
audiovisual per tal de desenvolupar el Parc Audiovisual de Catalunya en
l àmbit de l antic hospital del tòrax.

En l estudi, aquests objectius queden convenientment coberts, ja que se
segmenten els diferents àmbits de negoci del sector audiovisual per tal de
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seleccionar tant aquells negocis que tinguin més possibilitats de
desenvolupar-se dins del Parc com aquells que suposin pols d atracció o
serveis complementaris.

1.3 Objectius específics

L estudi pretén donar resposta als següents objectius específics:

a) Identificar els principals tendències del sector audiovisual a nivell
global, identificant experiències i iniciatives internacionals en
l organització o impuls de clústers i projectes relacionats amb activitats
d aquest sector.

b) Segmentar i analitzar des d un punt de vista estratègic els negocis que
pertanyen al sector audiovisual a Catalunya i a l entorn terrassenc,
mitjançant un estudi detallat de la informació estadística i documental,
interessant especialment l estudi de l evolució del sector en les seves
diferents branques d activitat pel que fa a teixit empresarial, ocupació
assalariada i auto ocupació, rotació del personal i generació de noves
activitats.

c) Conclusions.

1.4 Contingut

L'assistència tècnica contemplarà l execució d un estudi de mercat en forma
de diagnosi sectorial que es fonamentarà principalment en dos eixos:

 

D una banda, una anàlisi estratègica, en funció de la catalogació dels
diferents subsectors d activitat del sector audiovisual i l anàlisi estadística i
documental de l evolució de cadascun amb especificació de les activitats
específiques que es consideren nuclears. Aquest catalogació ha de
permetre una primera identificació i la segmentació estratègica dels
negocis del sector.

 

D altra banda, la informació que en resulti de l anàlisi estadística i
documental ha de contrastar-se necessàriament amb l opinió i el
coneixement d experts del sector, ja siguin del propi districte terrassenc,
com de fora, recollits en una fase d enquestes o entrevistes específiques.

El plantejament que es proposa és aprofitar al màxim aquest
coneixement i sobretot posar l’èmfasi en la definició d’un estratègia
compartida i consensuada per al conjunt del territori, que permeti la
concreció d’objectius i projectes que ajudin a garantir la viabilitat en
el plantejament d’un projecte de ciutat.
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1.5 La metodologia

L estudi pretén recopilar el major nombre possible de dades sobre el sector i
les seves activitats complementàries. A través de la seva ordenació i
comentari, es pretén assessorar els policy makers sobre un sector amb molt
de potencial a Terrassa.

Per això, es duen a terme dues anàlisis, una de tipus quantitatiu i qualitatiu
emprant tota mena de dades estadístiques i documentals disponibles sobre el
sector, des de taules estadístiques actuals fins a la consulta de tota mena de
bibliografia dels darrers anys o entrevistes en revistes del sector; d altra
banda, una altre de tipus qualitatiu, en què recopilem l'opinió de destacats
prohoms del món audiovisual, empresarial i artístic que tinguin relació amb
les activitats econòmiques terrassenques.

Aquest estudi pretén aprofundir sobre la comprensió del sector audiovisual,
en les seves diferents facetes, qui en són els seus integrants, quins
mecanismes utilitzen, amb l objectiu de proposar un model bàsic de clúster
que permeti gestionar el desenvolupament del Parc.

L'anàlisi quantitativa ha de permetre comprovar el pes del sector a diferents
nivells (català, espanyol i mundial) i  les fluctuacions en l activitat econòmica
relacionada amb aquest sector, en funció de l'estudi de les empreses i
professionals del sector, que ens permeti estimar la potencialitat del sector i
les seves possibilitats de desenvolupament a Terrassa en el marc d un clúster
català.

L'estudi s'executa per mitjà d'una anàlisi detallada de la informació estadística
disponible de registres oficials, així com de tota mena de documentació
relacionada amb el sector tant de fonts nacionals com internacionals.

Les entrevistes en profunditat de qüestions obertes permeten copsar
l evolució en la  importància del sector audiovisual a nivell local (quant a
potencialitat i a realitat) i nacional, i també obtenir una panoràmica del sector
(principals factors que hi influeixen) i de les perspectives de futur, així com
conèixer el grau d implicació dels diferents agents en el projecte de ciutat.

La selecció dels entrevistats es va fer en funció de la seva relació amb el
sector i la ciutat. Es van fer entrevistes personalitzades, basades en un
qüestionari obert, mantingudes sempre amb direcció general o càrrecs
directius. No s ha pretès abraçar tots els subsectors ni d obtenir dades
representatives d aquell sector, sinó seleccionar persones de referència,
almenys a nivell local.

En resum, l anàlisi d estadístiques, estudis i bibliografia actual existent
defineix un marc teòric inicial, i permet seleccionar un grup d experts dels
quals s obtindrà una informació qualitativa, sobretot de prospectiva, que
permetran contrastar aquest marc i elaborar unes conclusions finals.
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L estudi també inclou una anàlisi DAFO del sector, que permeti la
determinació dels factors clau per al desenvolupament del sector i de les
línies estratègiques.

Tanmateix, comparant les dades d aquest estudi amb les de l anterior (2001-
2002), pot constatar-se la fluctuant evolució del sector i la dificultat de fer
prediccions més enllà d uns pocs anys ja que en els darrers anys tant els
hàbits de consum com l evolució tecnològica han anat condicionant-lo.

No pretén ser cap Llibre Blanc sinó només aportar elements de debat que els
propis agents del sector o els policy makers locals puguin interpretar i valorar.


