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2.12 IMPULS DE CLÚSTERS EN EL SECTOR AUDIOVISUAL I SIMILARS

2.12.1 Definició

Un clúster és un grup de companyies i institucions, geogràficament pròximes, dins
d'un sector específic i interconnectades entre si per pràctiques comunes i
complementàries. L'abast geogràfic d'un clúster pot variar des d'una ciutat, fins a
un estat o país i, encara més enllà, a una xarxa de països veïns. (Michael Porter).

2.12.2 Exemples

El fet que les empreses d'un mateix subsector estiguin localitzades molt
pròximament no significa, necessàriament, que estiguin involucrades en una
cooperació intensa, formal o informal.

Una gran part de l'oferta global en moltes indústries és produïda en molt pocs
llocs:
- Pel·lícules: Hollywood & Bollywood
- Pròtesis auditives: Dinamarca
- Instruments Quirúrgics: Alemanya
- Equips d'Irrigació: Israel
- Programari: Califòrnia, Índia
- Vins: França, Califòrnia
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Font: CIDEM

Integrants

- Proveïdors de materials, components, maquinària, serveis i informació
- Institucions financeres especialitzades
- Companyies en indústries relacionades o secundàries (per exemple canals o
clients)
- Productors de productes o serveis complementaris
- Proveïdors d'infraestructura especialitzada
- Govern i altres institucions que proveeixen capacitació especialitzada, educació,
informació, investigació i suport tècnic, per exemple: universitats, centres
d'investigació i altres proveïdors de capacitació tècnica
- Agències governamentals amb influència. Aquelles que fixen normes i estan
involucrades en la creació de polítiques públiques rellevants
- Associacions comercials i altres entitats del sector privat
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Avantatges del procés d associació

Els estudis del tema ressalten que competir en clústers ocasiona un infinitat de
beneficis per a les empreses:

a) La Productivitat
L'avantatge primordial de formar part d'un clúster resideix en l'obtenció
d'economies externes a nivell local que eleva la productivitat de les empreses de
l'àrea: en agrupar-se els productors aconsegueixen especialitzar-se amb major
facilitat en diferents etapes complementàries del procés de producció,
aconsegueixen atraure proveïdors d'insummes especialitzats, així com treballadors
especialitzats. A més, donada la concentració existent és més probable la idea
d'acció col·lectiva que permeti exercir major pressió en la defensa dels interessos
del sector.

b) La Innovació
L'intercanvi d'informació i les relacions entre les empreses membres d'un clúster
ajuda a redefinir els temes essencials i identificar solucions noves per als
problemes vigents. Les empreses són més sensibles a les necessitats innovació i
dinamisme en un marc de competència internacional. El procés d'innovació
tendeix a ser altament localitzat (Enright, 2001, pp.8). Hi ha evidència
d'interdependència entre innovació i la vinculació entre empreses. Els clústers
usen, repliquen i circulen coneixement.

c) Multiplicació de Negocis
Les empreses tendeixen a créixer més dins d'un clúster que aïlladament. El
clustering mobilitza recursos humans, financers- no explotats; per tant, el
clustering és important especialment en els estats inicials de la industrialització
perquè requereix poca inversió i poc risc. (Schmitz i Nadvi, 1999, p.1503).

La cooperació entre empreses se centra en:
- Relacions contractuals entre empreses
- Intercanvis d'informació i aprenentatge conjunts
- Acció col·lectiva.

Cooperació amb institucions públiques i acadèmiques:
- Defensa d'interessos comuns
- Desenvolupament de nous serveis: formació, laboratoris tecnològics, models
d'exportació conjunta, etc.

Evolució de la interacció

La majoria dels clústers emergeixen per coincidències històriques: factors locals,
demanda local, indústries pioneres...

- Situació original: les empreses treballen de forma aïllada.
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- Fase I: les empreses comencen a prendre contacte amb les altres empreses i
institucions; comencen a dissenyar-se plans de treball comuns.
- Fases II i III: les empreses articulen de forma estable relacions de cooperació
amb les institucions de recolzament i entre elles mateixes; els graus de sofisticació
d aquestes relacions dependran del grau d avenç del clúster; es produeixen
relacions de subcontractació, outsourcing, recerca tecnològica, accions de
promoció conjuntes, etc, en funció dels interessos del grup.

Font: CIDEM

Factors que estimulen l interès pels clústers per part de les administracions

En la introducció dels estudis de clústers és cosa comuna trobar com a justificació,
per a la promoció de la competitivitat de les empreses (especialment les petites), a
les noves i majors pressions a les quals aquestes s enfronten, donat l'entorn
econòmic definit per la globalització i la liberalització. L'argument és que aquestes
pressions signifiquen exclusió de les xarxes productives de petits productors, que
amb falta d'accés a finançament, coneixement i mercats, són els que tenen més
dificultats a complir amb les exigències dels compradors globals de volum, costos i
qualitat.

Per quina raó, en el desenvolupament regional, promoció de PIMES i camps
relacionats, els policy makers van desenvolupar un agut interès en la promoció de
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clústers? Enright i Ffowcs-Williams (2004) resumeixen la raó fonamental de
promoció de clústers com segueix:

La integració en clústers i xarxes pot ampliar la productivitat, taxa d'innovació i
competitivitat de les empreses. Les xarxes i els clústers brinden la possibilitat a les
petites empreses de combinar els avantatges de les petites escales amb alguns
beneficis de la producció a gran escala. Les polítiques públiques sobre clústers i
xarxes poden ajudar a les PIMES a evidenciar les oportunitats i enfrontar els
reptes associats a la globalització.

Essencialment, una política sobre clústers proveeix un marc per al diàleg i
cooperació entre les empreses, el sector públic (particularment a nivell del govern
local i regional) i ONGs.

Aquest diàleg pot conduir a ampliar d'una forma més eficient, la cooperació entre
les empreses, com ara iniciatives de mercadeig conjunt, la creació d'associacions
per a garantir el crèdit conjunt, disseny conjunt i patrocini d'entrenament, una
divisió més eficient de la força laboral entre les empreses, etc. Tal diàleg pot
conduir també a una millor qualitat de les polítiques i accions del govern, com ara
en educació, informació i infraestructura."

A més, diversos beneficis de la clusterització, com la informació o la formació de
mà d'obra, són difícilment apropiables per una empresa, la qual cosa és una
característica d'un bé públic. D'altra banda, la localització redueix els costos de
provisió de béns públics, com a infraestructura i programes de capacitació,
educació i salut. D'ací, que molts països en tot el món han dissenyat i implementat
Plans Nacionals de Competitivitat sobre la base de polítiques de clústers

La diferència entre una política industrial i una altra basada en clústers és que en
la política industrial tradicional s'afavoreixen noves indústries per se, perquè està
basada en la premissa que hi ha indústries inherentment superiors ; mentre que
la política de clústers està dirigida a enfortir la productivitat en sectors amb major
potencial, promovent la competència i afavorint l augment de la productivitat real.

La política governamental no ha de basar-se en subsidis a les empreses que
limiten la competència al mercat.

Els governs, han d'actuar com a catalitzadors o agents intermediaris que facilitin
l'establiment de vincles entre empreses, oferint les estructures de suport
necessàries per a facilitar el procés de clúster i la innovació, ja que la creació de
clústers ha de ser el resultat de les iniciatives del mercat i del sector privat.

Les polítiques en favor dels clústers no han de centrar-se només en els clústers
clàssics i tradicionals. Han de tenir en compte també els petits clústers emergents.
Els clústers han d'evitar ser creats a partir de mercats decadents o indústries en
declivi.
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Si bé la política de clúster requereix d'anàlisi i estudis, els governs han de vincular
investigació i acció. Una política efectiva de clústers implica interacció entre
investigadors, capitals de la indústria, científics, polítics i gestors, constituint
fòrums per al diàleg constructiu.

Etapes del procés46

El desenvolupament de clústers sostenibles és un procés de llarg termini. Per a
això, s'avalua primer la situació del clúster que es vol desenvolupar, després es
confronten les millors pràctiques i polítiques (benchmarking) a nivell mundial
rellevants per al sector i, finalment, es formula un pla estratègic d'acció i es fa
seguiment a través d'indicadors dels resultats de les accions que es vagin
realitzant per a enfortir la seva competitivitat

Font: CIDEM

                                           
46 Font: CLACDS-INCAE
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2.12.3 Objectius sostenibles de les iniciatives de clústers

Existeix, un fort incentiu per a la coo-petència , és a dir, la coexistència de
competència i cooperació entre les empreses locals relacionades, amb categories
com els costos de transacció i aprenentatge per interacció o altres activitats
mútuament beneficioses.

La cooperació entre empreses se centra en:
- Relacions contractuals entre empreses
- Intercanvis d'informació i aprenentatge conjunts
- Acció col·lectiva.
- Cooperació amb institucions públiques i acadèmiques
- Defensa d'interessos comuns
- Desenvolupament de nous serveis: formació, laboratoris tecnològics, models
d'exportació conjunta, etc.
- Fomentar la innovació
- Canalitzar efectivament davant les diferents instàncies públiques i privades les
necessitats infraestructura
- Facilitar el sorgiment d'indústries de suport i aconseguir amb elles una relació de
cooperació
- Potenciar la demanda local de productes del clúster
- Millorar el seu clima de negocis
- Realitzar projectes conjunts per a entrar en nous mercats, millorar productes i
serveis o aconseguir economies d'escala en

Objectius més freqüents
- Foment de xarxes entre persones o
entre empreses
- Promoure innovació/noves
tecnologies
- Crear marques per a la regió
- Proveir assistència en els negocis
Analitzar tendències tècniques
- Promoure formació de spin-offs
Proveir entrenament a la gerència
- Ampliar els processos de producció.
- Millorar els incentius d'IED
- Proveir serveis d'incubació
- Estudiar i analitzar el clúster
- Conduir projectes privats
d'infraestructura Produir reports sobre
el clúster

- Promoure expansió d empreses
existents

- Facilitar innovació superior
- Atraure noves empreses i talent a la
regió
- Promoure exportacions del clúster
- Acoblar intel·ligència de mercats
- Millorar l'accés a informació del
clúster d'empreses
- Proveir entrenament tècnic
- Difondre tecnologia dins del clúster
- Fer lobby al govern per a
desenvolupament d'infraestructura
- Millorar les polítiques regulatòries
- Fer lobby per a obtenir subsidis
- Coordinar compres
- Establir estàndards tècnics
- Reduir la competència en el clúster
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Objectius poc freqüents

Font: The Clúster Initiative Greenbook. Professor Örjan Sölvevell ISC, Harvard
Business School. Pròleg per Michael Porter

Obstacles i desafiaments a la cooperació47

Obstacles a la cooperació: 
Les empreses no estan acostumades a cooperar. Solen tenir una llarga

trajectòria de rivalitat que fomenta una actitud no col·laboradora 
Per a l'empresa, el risc més evident és la pèrdua de secrets comercials, com

ara el coneixement de mercats, canals de distribució, tècniques de fabricació o
clients. 

Existeixen a més costos directes en la cooperació vinculats a costos de
transacció i oportunitat, per exemple: les reunions han de ser preparades, s'ha
de realitzar seguiment, cal llegir i preparar papers, etc.

Desafiaments de la cooperació: 
Trencar les inèrcies existents 
Convèncer a les empreses, en especial a les pimes sobre els avantatges de la

cooperació empresarial. 
Desenvolupar instruments de  clúster i cooperació eficients. 
Seguiment i avaluació. 
Cooperació sector públic i privat

2.12.4 Factors d'èxit en la promoció de clústers: condicions prèvies48

En l'àmbit nacional
- Entorn econòmic i polític
- L'estructura soci cultural del país
- Existència de programes nacionals de promoció de clústers

En l'àmbit del clúster
- Desenvolupament d'organitzacions de productors
- Estil de relació previ entre els actors del clúster

Factors d'intervenció:

Relacionats amb institucions facilitadores del procés
- Qualitat del diagnòstic i benchmarking
- Qualitat del taller de planejament estratègic
- Competència professional i compromís de facilitadors
- Seguiment del procés de desenvolupament dels clústers

En l'àmbit del clúster
- Conjuntura durant el procés de promoció

                                           
47 Font: http://www.wiram.de/toolkit/methodologies/methodologies-
clústerobstacle.htm
48 Font: CLACDS/INCAE

http://www.wiram.de/toolkit/methodologies/methodologies-
cl�sterobstacle.htm
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- Sorgiment de líders en el procés

Factors habilitadors:

En l'àmbit nacional
- Capacitat pública i privada per a crear una xarxa de suport al clúster
- Accés a promotors de clústers nacionals
- Capacitació en l'enfocament de clústers

En l'àmbit del clúster
- Motivació inicial, coneixement i direcció estratègica
- Consolidació de lideratge constructiu dins del clúster
- Èxit de resultats estimulants a curt termini
- Espai per a negociació de suma positiva
- Consolidació d'una cultura de cooperació
- Creació d'una organització estable per a promoure el clúster

Cas del sector agroalimentari a Tailàndia49

El Ministeri d'Industrial de Tailàndia va iniciar un programa de clúster en el
sector d'aliments processats. Es va advertir el consultor responsable del
programa que els tailandesos cooperaven tan poc que ni tan sols jugaven a
esports d'equip pel que no es tenien grans esperances per al programa.

El programa tenia com a objectiu arribar a 60 empreses; curiosament, la
intensa competència de les empreses va provocar una rivalitat de tal manera
que al cap de 6 mesos, 120 empreses formaven part del clúster.

La transferència de l'especialització escocesa a Tailàndia va tenir com resultat
l'adaptació d'un quadre de comandament integral per als conglomerats
participants:

Projecte de puntuació equilibrada per als conglomerats de la
indústria alimentària tailandesa: factors fonamentals de l'èxit.

Perspectiva financera
Facilitat d'accés a crèdits
Sofisticació del mercat financer
Control de costos

Perspectiva interna de l'empresa
Disponibilitat de capacitats i mà d'obra
Integració de la cadena de
subministraments
Lideratge amb visió

Perspectiva del client
Qualitat de béns i serveis
Facilitat d'accés

Perspectiva d'innovació i creixement
Nivells superiors d'innovació a les
empreses
Coneixement detallat del mercat
Comunicacions i coneixement compartit

Els indicadors fonamentals de l'èxit que s'associen a aquests factors bàsics
són:

Perspectiva financera

                                           
49 Font: Consultant
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- Facilitat d'accés a crèdits

 
Nombre d'empreses que produeixen negocis i plans de
comercialització amb fins d'inversió

 
Reducció del nombre de préstecs en incompliment (NPL en anglès)

 
Augment en l'escala promig de temps per al reembossament de
préstecs

 - Sofisticació del mercat financer

 

Nombre de productes financers disponibles per a un sector específic

 

Augment del nombre d'organismes financers que ofereixen productes
- Control de costos

 

Nombre de consorcis compradors establerts

 

Nombre d'empreses que adopten processos de fabricació eficients

 

Nombre d'empreses que adopten una nova tecnologia

Perspectiva del client
- Qualitat de béns i serveis

 

Augment mitjana del nivell de satisfacció dels clients

 

Reducció mitjana de devolucions i queixes
- Facilitat d'accés

 

Nombre d'empreses que comercialitzen o comercien en línia

 

Nombre de punts de venda internacionals al detall amb estoc de béns
tailandesos

 

Nombre d'empreses que adopten estratègies multicanal

Perspectiva del procés intern de les empreses
- Integració de la cadena de subministraments

 

Nombre d'empreses que adopten la metodologia d'entrega segons les
necessitats (Just-In-Time)

 

Reducció percentual dels rebuigs de matèries primeres
- Disponibilitat de capacitats i mà d'obra

 

Reducció percentual de la taxa de rotació de personal

 

Nombre de participants en programes de capacitats bàsiques
- Lideratge amb visió

 

Nombre d'empreses que usen la tecnologia de la informació

 

Nombre de membres incorporats al conglomerat

 

Taxa de creixement dels negocis

Perspectiva d'innovació i creixement
- Nivells superiors d'innovació a les empreses

 

Nombre de nous productes i serveis llançats al mercat o processos
implementats

 

Nombre d'empreses certificades d'acord amb les Normes de correcta
fabricació i l'anàlisi de riscos i punts de control crític (GMP/HACCP)

- Coneixement detallat del mercat

 

Nombre d'empreses que analitzen la competència i elaboren plans de
comercialització

 

Augment en el número de canals de venda
- Comunicacions i coneixement compartit

 

Existència d'un pla intern de comunicacions (del conglomerat)
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Nombre d'empreses que usen Internet i tecnologies de la informació
per a investigació, comunicacions i transmissió d'informes

2.12.5 Impuls de clústers en el sector audiovisual i similars

Projecte inclòs al PsiC: Clúster Audiovisual50

El Pla de Serveis i Continguts (PSiC) es va elaborar des del Departament
d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) de la Generalitat de
Catalunya durant l'any 2005. Es va presentar al Parlament de Catalunya la
tardor del mateix any i un document final, amb un redactat en forma de síntesis,
es va fer públic el març de 2006.

Dins d aquest pla, en el marc de CatINNOVA, es va incloure el projecte de
Clúster Audiovisual, que suposa el desenvolupament d un clúster que aglutini
les empreses del sector TIC i el sector de la producció i difusió audiovisual, i
que centri la seva tasca en la convergència de les tecnologies i en la recerca i
innovació de nous formats de comunicació audiovisual.

Objectiu: Generar valor afegit
Dotació: 59,9 milions d euros
Projectes: 

Clúster audiovisual i clúster de Tecnologies de la Comunicació (TIC) 
Xarxa de banda ampla audiovisual 
Desenvolupament del punt neutre de Catalunya

Es pretenen potenciar projectes centrats en la demanda de continguts, en
l àmbit de les indústries basades en els drets d autor.

Catalunya necessita disposar de més indústria de continguts que puguin
competir globalment: el nostre clúster editorial ha de recuperar projecció, el
nostre clúster audiovisual hauria de créixer molt i en general el món dels
continguts a Internet necessita de més projectes de referència.

Tenim més capacitat d R+D+i (Centre Innovació Barcelona Mèdia, nascut a la
UPF) que no pas musculatura empresarial.

En l àmbit de continguts sense drets d autor, la Administració pot impulsar
també projectes de georeferenciació i de digitalització de patrimoni cultural.

El clúster de Digital Media d i2CAT

Els participants formen part del clúster de Digital Media1 del projecte i2CAT2
(Internet 2 a Catalunya) i col·laboren amb altres empreses i organismes en la
prova pilot de desenvolupament d'un portal experimental de Digital Media
destinat a usuaris residencials de banda ampla ww.dexvio.org.

                                           
50 Font: www.gencat.cat

http://www.gencat.cat
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Els principals objectius del clúster són:

 
Aglutinar indústries i empreses del sector audiovisual que vulguin
experimentar amb xarxes i serveis d Internet avançats dirigits a usuaris
particulars o professionals.

 
Oferir un entorn de proves de la xarxa del futur. Experimentar amb
serveis dirigits a usuaris de banda ampla.

 
Investigar de manera estratègica la convergència dels sistemes
audiovisuals i

 

Internet avançada.

 

Aplicació de nous estàndards (MPEG4, MPEG7).

Per oferir aquesta proposta, sota la interfície gràfica dissenyada per Lavinia TC,
s'han agregat continguts dels diferents proveïdors (CCRTV Interactiva i
Televisió de Catalunya, Fabchannel, Gran Teatre del Liceu, Media Park,
Societat Municipal de Comunicació de Terrassa) i s'han integrat eines
tecnològiques desenvolupades pels grups de recerca de les universitats i de les
empreses participants al clúster d'audiovisuals d'i2CAT:

 

eines de catalogació i gestió de continguts i eina de cerca
desenvolupades per Activa Software.

 

sistema de catalogació automàtica desenvolupat pel Centre de Televisió
Digital de La Salle (URL).

 

eines de personalització i recomanació automàtica de continguts
desenvolupades pel departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics
de la UPC.

 

eines de col·laboració i integració de la resta d'aplicacions,
desenvolupades pel Laboratori de Càlcul de la Facultat d'Informàtica de
la UPC.

 

tecnologia de servidors de SUN Microsystems. El projecte ha estat
liderat per CCRTV Interactiva i Televisió de Catalunya, Media Park i la

 

Universitat Politècnica de Catalunya. En el desenvolupament del portal
ha col·laborat també el Departament d'Indústria de la Generalitat,
mitjançant el CIDEM.

Els components de software desenvolupats pels grups d'investigació de les
universitats i empreses participants del clúster d'audiovisuals o Digital Media
d i2CAT s'integren en el portal Dexvio de forma que el projecte es beneficia de:
o Els continguts audiovisuals subministrats pels participants en el projecte
i2CAT: Televisió de Catalunya (TVC), Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
Interactiva (CCRTV Interactiva), Fabchannel, Gran Teatre del Liceu de
Barcelona, Media Park, Societat Municipal de Comunicació de Terrassa, etc.,
així com els d'altres proveïdors futurs.

 

La plataforma de servidors de vídeo i d'aplicacions del projecte i2CAT.

 

La xarxa experimental de banda ampla del projecte i2CAT, que facilitarà
la infraestructura d'accés als usuaris residencials.

 

Les sinergies creades ja dintre del clúster.

 

La col·laboració amb altres empreses o organismes socis o
col·laboradors d i2CAT subministradors de tecnologies de xarxa i
d'informació.
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A més del projecte Dexvio 1.0, en l'últim any s'han desenvolupat en el marc
d'aquest clúster els projectes següents:

 
Òpera Oberta
Projecte del Gran Teatre del Liceu dins del context del projecte i2CAT
amb les finalitats següents:
- Realitzar una retransmissió d'una òpera en directe, amb un senyal
d'alta qualitat per xarxa de dades (alta definició), en una sala que
reuneixi les millors condicions tècniques i ambientals possibles.
- Sobrepassar les limitacions físiques del teatre, fent arribar el seu
missatge cultural cada cop a més ciutadans.

 

Opera Learning
Opera Learning té com a objectiu crear un canal de televisió en Internet
sobre òpera i explorar les possibilitats que aquest mitjà pot oferir a
l'ensenyança no presencial (Liceu, UPC, UOC).

 

Media House
Construcció al Mercat de les Flors d una llar del futur que integri els
elements constructius i els ambients amb la tecnologia Internet d alta
velocitat (del 27 de setembre al 7 d octubre de 2001) sota el lema La
casa és l ordinador, l estructura és la xarxa . Premi Ciutat de Barcelona,
especialitat Multimèdia.

22@Barcelona51

El projecte 22@Barcelona propicia la diversificació d usos i la implantació
d empreses intensives en coneixement, innovadores i dinàmiques que, en
convivència amb les activitats de proximitat del barri comerç, petits tallers,
serveis , configuren un ric teixit productiu que afavoreix les sinèrgies de
coneixement i els processos d innovació i permet millorar la competitivitat del
conjunt empresarial.

Per tal d aconseguir aquest objectiu es posa l accent en la creació de
nombrosos projectes destinats a promoure la competitivitat i la projecció
internacional del conjunt d empreses i institucions presents al territori que tenen
la vocació d esdevenir els motors del desenvolupament econòmic del nou
centre productiu de Barcelona.

Aquestes iniciatives permeten crear àrees clústers en diversos àmbits de
coneixement en què Barcelona pot assolir un lideratge internacional, a través
de la concentració en el territori d empreses, organismes públics i centres
científics i tecnològics de referència en els sectors considerats estratègics:
media, tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), bio, i energia,
principalment. I en cadascun d aquests camps es pretenen assegurar diversos
aspectes per tal d aconseguir l èxit del clúster:

 

La presència d empreses de referència en el sector,

 

El recolzament i presència de les institucions més rellevants,

 

L existència d espais per a petites i mitjanes empreses,
                                           
51 Font: www.bcn.cat
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La instal·lació d universitats, centres de formació contínua i de formació
professional,

 
El funcionament de centres tecnològics,

 
La creació d incubadores empresarials específiques,

 
La construcció de residències per a professionals,

 

Espais d exhibició i divulgació de les innovacions i treballs del sectors,

 

Serveis i espais específics per als emprenedors de cadascuna de les
àrees,

 

La prestació d un conjunt de serveis específics: ajuts, accés a capital
risc, networking, etc.

El sector audiovisual és una opció estratègica de la ciutat de Barcelona, tant pel
seu dinamisme econòmic com pel seu interès cultural. Per aquest motiu,
22@Barcelona impulsa la creació d un gran centre multidisciplinar de
referència, el Parc Barcelona Media, que té la vocació d aglutinar els principals
agents públics i privats del sector audiovisual amb l objectiu de millorar-ne la
competitivitat i la projecció internacional.

El Parc Barcelona Media serà un complex urbà, obert als ciutadans, on
confluiran moderns espais tècnics i oficines amb recerca i innovació, formació
universitària, serveis d incubació d empreses del sector media i espais de
residència per a emprenedors, estudiants i professors vinculats al sector de la
comunicació.

D una banda, el Parc Barcelona Media tindrà un àmbit enfocat a la formació, la
recerca i la innovació, liderat per la Universitat Pompeu Fabra, i d altra banda,
un àmbit dedicat a la producció audiovisual i els serveis a la indústria, liderat
pel Grup Mediapro i 22@Barcelona.

Empreses Media instal·lades o en curs d instal·lació en el districte
22@Barcelona: 370 (a març 2007).

A través de 22@Espai de relació personal, es pretén promoure la relació entre
les persones i les organitzacions per a vertebrar una comunitat que valori el
talent i afavoreixi la qualificació professional, la innovació empresarial i la
qualitat de vida en el districte i, alhora, situï el 22@Barcelona com a node de la
xarxa global. L Espai de Relació vol ser un espai físic i virtual que ajudi a
consolidar una cultura d innovació i de networking capaç de valorar el talent i
l experiència de tots els col lectius implicats: professional, empresarial,
acadèmic i cívic. Aquest espai de relació s estructura al voltant de cinc objectius
estratègics:

 

ESPAIS: Crear espais que des del punt de vista físic i de continguts
(activitats que s hi desenvolupen) facilitin la trobada de persones.

 

NETWORKING: Assumir un rol facilitador dels contactes entre els
col·lectius presents al districte a través de l organització d esdeveniments
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per al gran públic (jornades, exposicions...) i de l elaboració de
programes específics per a empreses i professionals.

 
PROJECCIÓ INTERNACIONAL: Projectar internacionalment les
activitats del 22@Barcelona a través de la participació en xarxes
d innovació i transferència internacionals convertint-se en un element de
referència en el seu àmbit.

 

QUALITAT DE VIDA: Crear les condicions per a nous estils de vida i de
treball que ajudin a conciliar la vida laboral i personal; facilitar l exercici
de lleure amb nous equipaments per a l esport i la cultura; enriquir
l oferta de llars d infants; i millorar l eficiència al treball a través de l accés
a centres de formació puntera al mateix districte.

Ciutat de la Llum (Alacant)52

La Generalitat Valenciana, finalitzada la primera fase de la Ciutat de la Llum,
està generant les condicions per a la creació d'una indústria auxiliar a l'ombra
d'aquests estudis i un "clúster" per al desenvolupament d'un model industrial de
serveis audiovisuals.

Per a aconseguir aquest objectiu s'està treballant amb implicació horitzontal de
la Secretaria Autonòmica d'Esdeveniments i Projectes, l'IVF, arbitrant línies
pressupostàries o fons de capital risc, Impiva, ajudant a la indústria auxiliar i el
"clúster", SERVEF, Conselleria de Turisme, Ivac, les ajudes de Presidència i
Ràdio Televisió Valenciana (RTVV).

Després de la finalització dels platós, l'empresa que gestiona les instal·lacions
de Ciutat de la Llum, Produccions Aguamarga, està procedint a iniciar acords
amb proveïdors, tant valencians com d'altres llocs.

L'objectiu de la Generalitat és "sempre facilitar la presència dels proveïdors i les
empreses de serveis valencians, i en tot cas, aconseguir una progressiva
qualificació d'aquelles, que permeti situar a la indústria valenciana en els
màxims nivells d'excel·lència i qualificació professional".

Aquest objectiu, segons van indicar les mateixes fonts, s'està duent a terme
mitjançant reunions periòdiques i trobades de treball amb "els principals
representants de l'audiovisual valencià". Els acords anunciats amb dos
proveïdors "són només l'inici d'una recerca de nous serveis que està obert a
hores d'ara amb nous proveïdors i professionals valencians".

En tot cas, la Generalitat "ha confiat en Produccions Aguamarga i en el seu
president Luis García Berlanga, com a especialistes en tots els aspectes
associats a la indústria del cinema i com els més idonis per a desenvolupar les
gestions para a integrar la indústria audiovisual valenciana en el projecte, i
assegurar l'èxit dels estudis, triant sempre el més favorable per a Ciutat de la
Llum".

                                           
52 Font: Agència EFE (2007)
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La Ciutat de la Llum i la Universitat Miguel Hernández (UMH) d'Elx van
subscriure un conveni per a la creació i desenvolupament de la Llicenciatura en
Comunicació Audiovisual, que ha començat a impartir-se el curs 2006/2007.

El conveni subscrit entre la Ciutat de la Llum i la Universitat Miguel Hernández
d'Elx per a la creació d'una Llicenciatura en Comunicació Audiovisual
contempla la creació d'un centre d'ensenyament superior adscrit a la UMH,
denominat "Centre Universitari Ciutat de la Llum", en la futura Ciutat del
Cinema d'Alacant. Posteriorment, es crearan màster i postgraus, cursos
especialitzats, seminaris i conferències, entre altres ferramentes formatives.

El pla d'estudis conduent al títol de llicenciat en Comunicació Audiovisual pel
Centre "Ciutat de la Llum" recull assignatures troncals, com Anàlisi de l'Entorn
Social, Comunicació i Informació Escrita, Teoria i Dret de la Comunicació, entre
altres, així com Doblatge, Història del Cinema espanyol o Crítica de Cinema.
La posada en marxa de la llicenciatura pretén satisfer la demanda existent en la
societat per aquest tipus de disciplines universitàries, ja que les sol·licituds per
a cursar aquests estudis són superiors al nombre de places disponibles en els
tres centres que actualment imparteixen aquests ensenyaments a la Comunitat
Valenciana.

També es contempla la possibilitat de concertar convenis amb universitats
americanes per a l'intercanvi de programes, alumnes i professors, a més del
reconeixement de titulacions, i d'un Institut Europeu del Cinema, semblant a
l'American Film Institute, en el que convergissin totes les iniciatives europees
de formació i desenvolupament professional.

A més, comprèn una formació eminentment pràctica i de recursos tècnics
d'última generació, així com una oferta formativa flexible que comprendrà tots
els nivells professionals i permetrà l'evolució en les competències pròpies de
cada alumne.
De la mateixa manera, es beneficiarà de la imatge i projecció internacional del
complex industrial audiovisual per a facilitar la incorporació dels alumnes al
mercat de treball.

Els ensenyaments en ell impartides s'estructuraran en tres àrees, la de
Formació Universitària i de Postgrau (Estudis Audiovisuals), Títols Propis i
Estudis d'Arts i Oficis cinematogràfics.

El nou centre compta amb 5.887 m2 de superfície distribuïts en dues plantes,
dels quals 1.000 m2 estan dedicats a les aules i la resta han sigut destinats a
tallers, laboratoris, platós de pràctiques, cabines de projecció i estudis de ràdio i
audiovisual, entre altres.

Així mateix, es composa de diferents espais docents, entre els que destaquen
les nou aules, set de les quals tenen una capacitat per a 48 alumnes i una
biblioteca que pot donar servei a un centenar d'estudiants que rebran una
formació professional necessària per a manejar les últimes tecnologies en
cinema.
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Clúster Cinematogràfic i Audiovisual de l Uruguai53

Zona: Montevideo, Àrea Metropolitana, Regió costera; potencialment, tot el
país.

Ministeri de referència: Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

Grup de recolzament: Instituto Nacional del Audiovisual (INA), Intendencia
Municipal de Montevideo (IMM),  Ministerio de Economía y Finanzas (MEF),
Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Ministerio de Relaciones
Exteriores (MRE), Ministerio de Turismo (MINTUR), Intendencia Municipal de
Canelones (IMC), Intendencia Municipal de Maldonado (IMM), Agenda
Metropolitana.

Associació que proposa al candidat: Asociación de Productores y Realizadores
de Cine y Video del Uruguay (ASOPROD), ProAnima, Sociedad Uruguaya de
Actores (SUA), Centro Cinematográfico del Uruguay  Distribuidores cine y video
y Exhibidores (CCU)

Institucions relacionades: Instituto Nacional de Audiovisual, Oficina de
Locaciones - IMM, UDELAR, ORT, UCUDAL, Asociación de Productores y
Realizadores de Cine y Video del Uruguay (ASOPROD), ProAnima, Societat
Uruguaiana d'Actors (SUA), Centre Cinematogràfic de l'Uruguai, Distribuïdors
cinema i vídeo i Exhibidors (CCU).

Empreses: 
Nombre d'empreses d'altres anelles de la cadena presents a la regió:

200 empreses Montevideo o 300 a escala nacional (Stolovich, et al.). 
Nombre d'empreses exportadores en el total d'empreses de la regió i

del sector: 50 empreses exportadores, totes estan a Montevideo (Dades
proporcionades per productors). 

Números aproximat d'ocupacions que genera directament el nucli
principal del clúster o la cadena: l equivalent a 400 llocs de treball a
temps complet (Stolovich, et al., 2005)

Aproximacions al sector audiovisual uruguaià (extrapolable a altres països)

                                           
53 Programa de competitivitat del conglomerat cinematogràfic i audiovisual. Uruguai.
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Activitats realitzades: Des de la presentació de la iniciativa al programa s'han
realitzat dues reunions amb empresaris i referents del sector privat del COP. En
primer lloc es va presentar els empresaris el programa i li els va convocar a la
conformació del GGC. En una segona reunió, referents del sector van treballar
en:

(a) la conformació del Grup Gestor;
(b) definició del perfil del facilitador;
(c) definició de les necessitats consultoria
(e) agenda de treball per a la dinamització del COP.

Es va resoldre la signatura de l'acord del GGC per al dimecres 20 de desembre
del 2006 a l'Acadèmia Nacional de Lletres.

L'INA està articulant amb les institucions públiques relacionades per a la
conformació del Grup de Suport.

En el marc del programa, l'Institut Nacional de l'Audiovisual, va sol·licitar el
finançament d'un projecte d'enfortiment institucional. El mateix ja està en
procés d'aprovació i permetrà a l'INA participar activament del procés de
dinamització del COP. L'objectiu és enfortir la gestió de la comunicació
institucional de l'Institut cercant optimitzar el suport per a la millora de la
competitivitat del COP.

El clúster audiovisual està conformat per empreses de producció
cinematogràfica i audiovisual, estudis de gravació d'imatge  i so, distribuïdores
cinematogràfiques i de vídeos, sales cinematogràfiques i videoclubs, senyals o
canals temàtics dirigits a la televisió de pagament, empreses que porten la
televisió de pagament al client final,  la televisió oberta, els proveïdors de
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serveis connexos, els proveïdors de serveis per a fílmics , les institucions
públiques (INA, Oficina de Localizaciones, etc.), els fons de foment com el
FASSA, les institucions  de caràcter gremial (ASOPROD, SUA, etc.).

Entre Micro, Petites i Mitjanes Empreses s'estimen en unes 150 productores.
La producció audiovisual s'articula amb altres 200 empreses a Montevideo i
altres 100 a l'Interior, que formen part d'altres anelles de la cadena de valor
(Stolovich, et al.). Segons referents del sector, el total d'empreses exportadores
ascendeixen a 50.

Aquest complex va registrar l'any 2001 un Valor Agregat Brut de Producció
(VAB) de 236 milions de dòlars, i un Valor Agregat Nacional (VAN) de 161
milions de dòlars, i ocupa a uns 4.000 treballadors.

La TV de pagament i la televisió oberta representa el 80% del valor. Per la seva
banda, la producció audiovisual domèstica va ascendir a 14 milions de dòlars, i
pràcticament la dita xifra correspon a la producció publicitària (Stolovich, et al.,
2005).  La diferència entre el VAB i el VAN és, en un percentatge important, el
pagament per drets de programació que les empreses uruguaianes han de fer
a les productores i distribuïdores estrangeres.

El negoci audiovisual uruguaià, fins fa molt pocs anys, consistia a distribuir o
emetre els continguts generats per empreses d'altres països; actualment una
part important de la programació es cobreix amb produccions domèstiques i un
conjunt d'empreses exporta els seus programes.

Un conjunt de factors dels anys 90 han estimulat el desenvolupament del
sector, aconseguint productes d'alta qualitat i competitius a escala
internacional. En primer lloc la capacitat d'iniciativa dels empresaris uruguaians
del sector.

En segon lloc la creació de les Facultats de Comunicació de la UDELAR, UC i
ORT, i creació de l'Escola de Cinema de Cinemateca Uruguaiana, la  UDM i
UTU van preparar recursos humans altament especialitzats possibilitant el
desenvolupament del sector. La inversió en capital humà ha sigut summament
important per a impulsar el desenvolupament del sector.

En tercer lloc interès que va mostrar l'Estat, donant-li institucionalitat al sector
creant l'INA al Ministeri d'Educació i Cultura i la incorporació del país al
programa Ibermedia a nivell iberoamericà. Cal destacar a més l'impuls brindat
per la Intendència de Montevideo amb la creació del Fons Nacional de
l'Audiovisual (FASSA),  l'Oficina de Localitzacions Montevideanes i el programa
Montevideo Soci Audiovisual, entre altres accions de promoció i foment.

Uruguai ja compta amb una producció cinematogràfica de ficció, documentals,
animació, videojocs, i videoclips regular. La mateixa a més ha obtingut gran
reconeixement internacional; per exemple l'any 2002 es va obtenir un mitjana
de 19 premis internacionals per pel·lícula. Falta per desenvolupar un roig
essencial i és la ficció televisiva, encara que s hagin intentat ja algunes
experiències. Aquesta relació entre la televisió oberta i les productores
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independents és essencial perquè es desenvolupen projectes de continguts
televisius, i que els mateixos es converteixin en productes exportables.

El mateix ocorria també amb la producció d'espots publicitaris, o es produïen a
l'exterior, o no tenien cap valor agregat. No obstant això aquesta situació va ser
canviant, i actualment quasi tots els anuncis publicitaris d'Uruguai són realitzats
per productores locals. L'escala del mercat intern impedeix créixer, i en aquest
sentit les empreses van realitzar una important labor d'intel·ligència de mercats,
d'inversió, i actualment moltes d'elles compten amb filials en uns quants països.

Aquest ha sigut un procés molt dinàmic que es va generar a Uruguai en la
dècada dels anys 90. Uruguai va exportar entre serveis de producció i
produccions d'espots publicitaris entre 15 i 20 milions de dòlars l'any 2005.

Si bé la indústria de programes a Uruguai és incipient, ha demostrat comptar
amb recursos humans summament competitius a l'hora d'inserir-se en mercats
internacionals. Al camp dels serveis de producció i la producció publicitària, açò
ha sigut rellevant a nivell nacional.

Els productes publicitaris d'empreses uruguaianes estan actualment entre les
produccions finalistes i premiades dels més importants festivals a nivell
internacional com ser Cannes, NI Festival, London Festival, Clio Awards, etc.

Quelcom semblant va ocórrer amb la filmografia uruguaiana que va obtenir
importants premis en Cannes, Rotterdam, Huelva, etc. Documentals i
animacions uruguaianes van ser premiades i demandades per canals i senyals
internacionals com Discovery, BBC World, etc.

 

Potencialitat de creixement i millora de la competitivitat

El complex audiovisual uruguaià factura 240 milions de dòlars i ocupa 4.000
persones. El nucli del clúster ho conformen les empreses productores d'obres
audiovisuals exportables i de major valor agregat, com ser animació,
documentals, cinema de ficció, ficció televisiva, cinema publicitari i serveis de
producció. Aquest és un sector pel qual cal apostar en el mitjà i llarg termini.
Avui en dia, la realització d'una pel·lícula pot portar més de tres anys.

En primer lloc, el clúster generarà un conjunt de mercats que finançaren una
producció major, amb un retorn major. Tindrà un impacte directe en l'augment
de les exportacions. Avui, Uruguai paga drets per l'emissió de programes de
l'exterior per valor de 50 milions de dòlars (Stolovich, et al.). L'objectiu del
Clúster és aconseguir, en el mig termini, equilibri de la balança de pagaments
de drets audiovisuals.

Utilitzarà els recursos actuals, tant humans com tècnics, amb major eficiència,
alhora que estimularà la formació en l'àrea, augmentant els recursos humans
dedicats a la producció audiovisual.

El desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació ha
generat un creixement exponencial d'espais televisius a escala mundial. La
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televisió digital terrestre ha creat una nova revolució en aquest sentit, ja que
l'espai radioelèctric es multiplica per cinc en relació a l'analògic. Com a
conseqüència directa es genera un creixement de la demanda per programes
per a omplir els nous espais.  Es tracta de potenciar la sortida de productes
uruguaians simultàniament a la utilització d'aqueixos programes pels canals
uruguaians de televisió.   La conjunció d'aquestes dos variables, gran demanda
internacional, ocupació dels espais nacionals amb programes de qualitat
produïts per empreses domèstiques, permetran a l'Uruguai augmentar
substancialment les seves exportacions.

El desenvolupament del mercat de producció audiovisual uruguaià incorporaria
a la cadena productiva un conjunt d'anelles de serveis pels quals avui es deu
acudir fora del país, com és el cas de laboratori de fotografia, i altres serveis
avançats de post-producció. Això permetria que Uruguai s'especialitzés fins i tot
més en serveis de producció per a l'exterior. En aquest sentit el clúster de la
producció audiovisual pot ser vist com estructurant, generant una imatge de
marca, i d'un altre, com tancat, ja que pot generar una agència de vendes
internacionals de productes audiovisuals uruguaians.

Actualment, donats els condicionants d'escala de la producció, un conjunt de
personal degudament qualificat ha d'ocupar-se en altres activitats per a poder
completar el seu salari.

L'expansió de la producció audiovisual permetria, en una primera etapa, un ús
més eficient dels recursos, i en segon lloc, una major especialització que
repercutiria en un increment de la competitivitat de la indústria.

L'accés als mercats internacionals, es torna un desafiament quasi inabastable
des del punt de vista individual de cada productor. La possibilitat d'associar-se
per a obtenir major informació i clients generaria l'ampliació dels mercats per
als productes uruguaians. L'expansió del mercat per a obres audiovisuals
uruguaianes significa l'augment de la productivitat; el mateix producte
augmenta la seva facturació per cada un dels mercats en què és venut.

Potencialitat de relació entre les empreses participants

 

Participació en altres programes de suport a la competitivitat:

Clúster ProAnima participa del programa del LATU 1000 PIMES
Una de les empreses participa en la incubadora Enginy, recolzada també per
LATU.

Diversos membres del clúster tenen establertes relacions de col·laboració (Ex.
passanties d'estudiants d'Anime Campus en la productora Animalada,
interrelació de serveis entre l'empresa Fregue Multimèdia i la desenvolupadora
de vídeo jocs Powerful Robot Games, etc.).

D'altra banda, el fons concursable FASSA, és operat pels tres canals privats,
els tres grups de cable de Montevideo, ASOPROD, l'INA i la IMM. Els canals
participen de la selecció ja que al mateix temps obtenen temporalment la cessió
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dels drets d'emissió de la pel·lícula pel que es dóna una societat natural
d'explotació i promoció de la mateixa.

 
Experiències de treball en conjunt

ProAnima es va formar al febrer de l'any 2006, i reuneix a 16 empreses que
com a negoci principal produeixen, promouen o formen al camp del cinema
d'animació i el desenvolupament de videojocs mes tres institucions que brinden
suport pel que fa a la  millora en la gestió empresarial, la recerca de la qualitat,
l associativitat (LATU, Enginy, INA) .

En primer lloc treballen en la concreció del seu pla estratègic, que contempla
des que tipus d'insummes i tecnologies han d'incorporar, fins com aconseguir
mercats internacionals. Com a fites importants han aconseguit el seu ingrés al
programa 1000 PIMES del LATU, i la integració d'una de les empreses a la
incubadora ENGINY.

La resta dels productors audiovisuals competeixen i cooperen per naturalesa.
La composició del FASSA amb un representant d'ASOPROD, implica el
compromís  dels productors en la gestió dels fons concursables, així com la
seva participació en el comitè assessor de l'INA. ASOPROD junt amb l'INA han
negociat diverses coses amb el govern, incloent el Projecte de Llei Audiovisual.
Com resultat alguns clients d'uns, compren també els productes d'altres.
També les empreses estrangeres amb què coprodueixen actuen amb diversos
agents domèstics.  Sense la cooperació dels productors d'ASOPROD seria molt
difícil concebre l'actual estat de desenvolupament de la producció. Els canals
de televisió i productores cooperen per a la producció de programes. Les
productores publicitàries comparteixen informació de mercats.

 

Qualificació alta al potencial d'associació de les empreses involucrades

És un sector que naturalment coopera i competeix permanentment.

A escala nacional competeixen per col·locar els seus productes a un emissor
nacional, coopera amb el client, però pot competir si treballa simultàniament per
a un altre.

En els mercats internacionals competeixen, però un mateix comprador pot
adquirir productes de dues o més productores uruguaianes.

Experiències de competència i cooperació hi ha de les més diverses a escala
internacional. Per exemple United International Pictures (UIP) és la
distribuïdora de Paramount, Metre Golden Mayer i Universal, empreses que
competeixen dins del mercat domèstic però s'uneixen al mercat internacional.

A una escala menor, es coneixen projectes a Amèrica Llatina com a
experiències que agrupen a unes quantes empreses i comparteixen despeses
de gestió i comercialització i vendes, o la Federació d'Associacions de
Productors Audiovisuals Espanyols (FAPAE) que participa com a tal en uns
quants mercats internacionals com American Film Market.
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Aquesta forma de vinculació natural entre productors, s'han canalitzat ja a
Uruguai de diferents maneres. Entre els animadors ja se donat l'impuls inicial al
seu clúster. La resta dels productors audiovisuals uruguaians han mostrat el
seu suport i disposició a formalitzar les seves relacions en un clúster.


