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5 ENTREVISTES

5.1 Entrevista a En Marc López Ribes, ICIC, Àrea de l'Audiovisual. Unitat de
Foment i En Xavier Parache,  ICIC, Àrea de l'Audiovisual, Director de
Foment

19 de febrer de 2007, ICIC (Barcelona)
Joan Francesc Ainaud i Josep Ainaud

ML
El futur per al sector audiovisual català passa per apostar per la Recerca i el
Desenvolupament (R + D) i la Innovació (R + D + I).
Les TV movies tenen avui sovint un caire interautonòmic. El finançament de la
televisió valenciana obliga a voltes un dia de rodatge a València però de moment té
més un caire promocional-testimonial que no un vincle amb un teixit industrial, en
aquests moments gairebé inexistent o molt poc desenvolupat.

Catalunya, en el marc de l Estat espanyol, no només és potent com a proveïdora de
serveis sinó també líder en la producció audiovisual: El sector ha experimentat un
fort creixement i només el nombre de produccions cinematogràfiques a Catalunya
suposa més d un 40% de la producció estatal. En TV movies Catalunya continua
també essent líder en les produccions autonòmiques .
Cal també mantenir i augmentar el volum de la producció publicitària perquè
afavoreix l aposta d algunes productores (Lavinia, Ovídeo, etc.) per la producció
cinematogràfica, de més risc i menor rendibilitat.
També ha començat una penetració forta en coproduccions internacionals on el
productor català comença a ser no només partner sinó fins i tot líder.

El projecte de llei de cinema del Ministeri de Cultura crea un nou marc, com crearà la
nova legislació catalana.

Cal afavorir tota la cadena de valor: producció, distribució i exhibició.

La digitalització, vinculada a la difusió, és alhora un repte i una oportunitat.
Cal tenir present que l exhibició va davallar un 11% el 2006 i, doncs, cal cercar
noves finestres d explotació.

Els teleoperadors, vinculats a la difusió de continguts via telèfon, semblen tenir
preferència pel districte 22 @.

L ICIC també ha donat suport a l animació i la creació d animovies.
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El mercat de la televisió treballa amb grans pressupostos (uns 5-7 milions d ) i
s estan desenvolupant línies d ajut. Es manté la demanda de grans sèries (p.e. 26
capítols de 26 minuts).

Els mòbils i la possibilitat de descarregar movies a un preu assequible (2 ) obren un
nou canal de consum per a un públic més jove.

A Catalunya hi ha un gran talent empresarial i artístic, caracteritzat per la flexibilitat /
adaptabilitat lligada a una estructura lleugera (poc personal, inversió en maquinària i
software relativament econòmica, etc.)

XP
Estem un escenari caracteritzat per:

 

Un alt nivell de producció

 

Un elevat nivell de qualitat

Cal ara un salt tecnològic

Les polítiques estan en aquests moments en fase de definició i re-definició.

En una primera fase potser caldria afinar més alguns recursos (apuntar més a
determinats àmbits i no només al sector en general).
Cal aconseguir una presència màxima de tècnics, actors i agents catalans en
llargmetratges, no només en les TV movies.

En una segona fase potser caldria anar més enllà en la notorietat de les produccions
catalanes (incrementar mercats, vendre bé tant a l Estat espanyol com fora, etc.)
És difícil en ser un mercat molt competitiu.
Cal jugar primer amb el mercat interior per poder sortir després a l exterior. En
qualsevol cas hi ha el suport de Catalan Films & TV.

Hi ha un problema de competència a nivell europeu, especialment en ciutats i països
amb beneficis fiscals i d altres incentius i subvencions a la producció.

Les polítiques impulsades des de Catalunya haurien de veure s recolzades per
polítiques a nivell d Estat espanyol.

Catalunya té una indústria sòlida i la perspectiva sembla positiva (podem competir
clarament en qualitat pel grau de professionalització).
Cal corregir, però, els desavantatges competitius.

Cal crear clústers.

Catalunya se situa en un nivell de producció cinematogràfica (71 llargs l any) a nivell
de països com Itàlia.
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Recomana tenir en compte experiències com les del Pôle Média Belle de Mai de
PACA (Provence-Alpes-Côte d Azur):

Situat al barri Belle de Mai de Marsella, proper a les grans infrastructures de
transport i comunicació, es tracta del viver francès més gran per les empreses de
continguts, punt de trobada de les indústries de producció i difusió de programes
audiovisuals, musicals i multimèdia. Ocupa una superfície total de 120.000 m2,
articulat al voltant de 3 edificis: Pôle Patrimoine, Pôle Média i La Friche. El juny de
2004 van inaugurar-se els estudis, el juny del 2006 el viver i l abril de 2006 tingué
lloc el lliurament d oficines. L abril de 2006 s estimava un total de 50 empreses, amb
una ocupació directa de 600 llocs de treball i ocupació de 16.000 m2.

Entén que hi ha espai per diversos parcs audiovisuals.


