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5.11 Entrevista a En Jaume Teodoro, Director General del Grup Lavinia

6 de març de 2007, Lavinia (Barcelona)
Joan Francesc Ainaud i Josep Ainaud

Lavinia és un grup empresarial industrial i de serveis centrat en el camp de la
Comunicació i la Tecnologia, fundat a Barcelona al 1994. Les seus principals de
Lavinia són a Barcelona i Madrid. A Barcelona l'empresa disposa de prop de 5.000
m2 en instal·lacions tècniques en diferents punts de la ciutat i en oficines centrals. A
Madrid es concentren bona part de les operacions i comptem amb dues seus
importants. Oficines administratives i comercials al centre de la ciutat (José Abascal
55) i unes importants instal·lacions tècniques a la Ciudad de la Imagen (Fernando
Rey 8, Pozuelo de Alarcón) des d'on es gestionen els serveis de broadcasting.

Les quatre àrees de negoci del grup són Serveis de Televisió, Producció de
Continguts Audiovisuals, Interactius i Consultoria.

Van contribuir a la signatura d un protocol d intencions entre Gestmusic i
l Ajuntament de Terrassa (a través del Sr. Pere Muntaña, delegat de l alcalde per als
projectes estratègics), relatiu a un compromís d ús de platós durant un període de 10
anys a canvi d un accés privilegiat als mateixos i de la participació en la definició de
les seves característiques tècniques. Malgrat que el protocol d intencions no ha anat
de moment més endavant ni té constància de més contactes, el web del grup
anuncia que Lavinia participa en la gestió de platós del PAC a Terrassa des d on es
poden oferir platós de 2000 i 2500 m2 per a grans produccions de TV nacionals i
internacionals.

No tenen clar l horitzó de funcionament del PAC.

Els tres grans referents i competidors serien Mediapark, la Ciudad de la Imagen i el
Parc Barcelona Media.

Paradoxalment, Mediapark el primer i (per ara) més gran parc audiovisual de
Catalunya, va sorgir sense cap planificació. L impuls inicial que va rebre d empreses
de producció com Gestmusic o El Terrat (amb una cultura creativa més associada a
allò efímer que la d una empresa industrial) , va traduir-se en l habilitació de naus
industrials com a platós, pensant més en una solució a curt termini que en invertir en
la construcció d espais òptims per al rodatge.

Madrid ha ordenat la Ciudad de la Imagen al voltant de Telemadrid. A diferència de
TV3 que, inicialment va ser concebut com un operador autònom i, doncs, que va
tenir un rol dinamitzador baix, la Ciudad de la Imagen va concebre s a partir d un
concepte diferent de la cadena de valor: fragmentat entre l operador, les productores
i els proveïdors industrials. El punt més fort és que Madrid ha capitalitzat les



499

operadores (on hi ha el veritable negoci), mentre que a Catalunya sols hi ha TV3 i,
en menor mesura, el centre de producció de TVE. La Ciudad de la Imagen en
aquests moments és un projecte bàsicament immobiliari (venda de sòl per a serveis)
i el veu en un punt de maduresa/saturació important. Això pot ser interessant de cara
a atreure agents en d altres parcs de nova creació. D altra banda observa que la
distància entre Madrid i la Ciudad de la Imagen és semblant a la que hi ha entre
Barcelona i Terrassa (que encara s ha de veure escurçada amb la construcció del
quart cinturó).

El Parc Barcelona Media (impulsat per l Ajuntament de Barcelona i Mediapro) té un
gran impuls i tant el parc com el districte 22@ tenen molt d espai per créixer.

Al PAC li caldria un líder com Mediapro per garantir l èxit. Aquest líder podria ser
Gestmusic.
El concep principalment com una fàbrica de continguts, com un centre de producció
amb facilities (equipaments) i serveis. Pot esdevenir un important element
dinamitzador de l entorn.

Pel que fa a les tendències del mercat audiovisual, detecta un auge en els videojocs
i Internet. Està en un procés de redefinició on els conceptes tradicionals (cinema,
televisió, vídeo, multimèdia, Internet, etc.) semblen veure s superats per conceptes
més amplis com lleure interactiu.

Lavinia té signat convenis amb diverses universitats i acaba incorporant un bon
nombre dels estudiants en pràctiques. Considera que la UPF és una de les
universitats més dinàmiques del sector.


