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5.4 Entrevista a N Oriol Ivern, Director de Cromosoma

28 de febrer de 2007 (resposta a qüestionari), Cromosoma (Barcelona)
Joan Francesc Ainaud i Josep Ainaud

Oriol Ivern va decidir dedicar-se a la producció d animació per intuïció.
El principal problema que va haver d afrontar i superar va ser la manca de diners. Si
hagués d iniciar avui la seva activitat necessitaria entre 2 i 5 milions d Euros.
Considera, però, que el principal problema que hauria d afrontar si comencés avui és
l existència d un mercat interior massa oligàrquic. Les tres principals dificultats que
ha d afrontar la seva activitat són:

1) La manca de reconeixement per part de l administració
2) La poca programació infantil als canals de TV
3) La competència amb els japonesos i els output-deals de les majors.

La relació amb els clients es basa en la continuïtat (són fidels). N hi ha de tot arreu
(el seu mercat és mundial).
El mitjà més útil per accedir-hi són les fires, especialment el MIPCOM i MIPTV.

Les perspectives de futur són abandonar la producció d animació tradicional i entrar
en els news-media. Precisament, a introducció de la TDT, la tecnologia mòbil,
Internet, l animació 3D i els canvis de  clientela són qüestions alterades per la
innovació en el sector audiovisual.

Les dues variables principals de Cromosoma són la qualitat i les noves tecnologies.

Considera que Terrassa serà un molt bon lloc per desenvolupar la seva activitat
quan disposi de les infraestructures i comunicacions adequats.

Desconeix l oferta formativa local.

La creativitat és la qualitat essencial d un bon professional del sector.

Pensa que allò que hauria d oferir el parc són telecomunicacions, serveis
especialitzats, concentració d empreses complementaris a l activitat i aparcament i
transports.
El personal qualificat mínim necessari per dur a terme els projectes d animació és
d unes 75 a 100 persones.
Utilitzen permanentment els serveis professionals d altres empreses, tant de
Barcelona com de la resta d Espanya i d Europa com d Àsia.

D altra banda, en la seva activitat és habitual la coproducció tant paneuropea com
mundial. La promoció pública és interessant sempre que estigui ben plantejada.
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Cromosoma rep ajuts per a pilots, la internacionalització, la producció i la distribució
tant del programa MEDIA com de l ICIC.

Pensa que la situació actual és més difícil: els més qualificats es desplacen a països
amb una producció més activa.
Les dues fonts de captació de personal qualificat són el boca-orella i Internet.
Internet ofereix sempre noves oportunitats per al desenvolupament del negoci. És
imprescindible per a la comunicació i permet una millor productivitat quan es
gestiona amb la tecnologia adequada.

Considera el projecte del PAC molt positiu.
També el del parc temàtic Bosc Animat .
Pensa que l Ajuntament hauria d adjudicar aquest projecte a una empresa
d animació o un tercer.

El PAC permetrà situar la ciutat de Terrassa en el mapa de la indústria del
coneixement del sud d Europa.

Els parcs audiovisuals a Catalunya i Espanya en general serveixen només per a les
grans empreses i, doncs, no generen un teixit industrial en no seduir les petites o
mitjanes.

Els tres factors decisius per fer interessant instal·lar-s hi serien les comunicacions, la
infraestructura tecnològica i els avantatges fiscals.

Pel que fa a necessitats a cobrir i serveis a oferir, n hi ha prou amb emmirallar-se en
qualsevol exemple europeu de ciutat audiovisual.

Els professionals del sector s implicarien en la mesura que l oferta fos prou
engrescadora.

Per promocionar-lo començaria per una comunicació a Catalunya; la resta ja vindria.

Si Terrassa ha esdevingut un model de ciutat de la revolució industrial, hauria de
plantejar-se seriosament esdevenir també un model industrial de la societat del
coneixement.
Els problemes que anirien sortint poden ser de tota mena, si no s hi posen els
recursos adients per no donar la sensació que el projecte fa massa temps que dura.
I cal que no sembli el monopoli d una única empresa o grup, com ho són el Parc
Barcelona Media del 22@ de Barcelona o el parc Imagina d Esplugues.


