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5.2 Entrevista a En Josep Viciana, President de Neptuno Films

27 de febrer de 2007, Neptuno (Terrassa)
Joan Francesc Ainaud i Josep Ainaud

NEPTUNO FILMS va fundar-se el 1991 com una companyia especialitzada en la
creació, producció i desenvolupament de sèries d animació de qualitat per al mercat
internacional.

Treballen principalment com a productors de continguts, en règim de producció
pròpia o de coproducció. No treballen com a distribuïdors de productes de tercers.

Les variables clau de la seva oferta són l originalitat i la qualitat, i els han permès de
situar-se entre les 10 millors productores del món en qualitat i nombre de producció,
de diferenciar-se adequadament de competidors potents, i de mantenir la demanda
fins i tot en mercats especialment difícils com Austràlia, Xina o França.

Porten 15 anys en el sector i es mouen en el mercat internacional (exporten a
Austràlia, Xina, Regne Unit, França, Estats Units, Israel, Rússia, països de l Est
d Europa, països escandinaus, etc.)

Tenen unes 40 persones en plantilla i molts col·laboradors externs (arriben a ser 300
o 400) vinculats a les produccions que realitzen.

El licensing i el merchandising no són àrees de negoci que hagin desenvolupat.
També han descartat sempre fer publicitat, malgrat les ofertes que han tingut al
respecte.

El sector de l animació a l Estat espanyol és el tercer en vendes a nivell mundial. No
es recolza tant com p.ex. a França (l Estat finança un 50% de cada sèrie que
col·loques a un mercat estranger) i ha baixat.
L animació és la segona font d entrada de divises als EUA i molt important també a
França, Regne Unit, Japó o Corea.

En relació amb el Parc Audiovisual de Catalunya, s han sentit desplaçats del projecte
del Bosc Animat : se ls havia contactat al principi de tot però després aquest
contacte no ha tingut continuïtat i han llegit que la concepció i desenvolupament del
Bosc Animat s havia adjudicat ja a un tercer. Entenien que havia de ser un parc
temàtic de l animació de Catalunya, amb facilitats adreçades a públics familiars, i
que fos una bona plataforma o escenari de promoció de les diferents produccions
audiovisuals del sector. L entén com un parc participatiu i interactiu.

Un dels punts forts del Parc Audiovisual de Catalunya com a centre de producció és
l atractiu de l entorn (natura, aïllament).


