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6 CONCLUSIONS

6.1 Cap a un clúster audiovisual català?

El sector Media a Catalunya s està consolidat com a motor econòmic amb capacitat
de creixement i amb un entorn més que favorable per a la incorporació de noves
empreses.

Tot i la diversitat dels seus diferents subsectors, les empreses Media de Catalunya
participen d una cultura de col·laboració i de treball en xarxa que els permet
incorporar nous productes i serveis amb facilitat i eficàcia ajudant a la competitivitat
del conjunt de la cadena de valor.

Diversos factors fan de Catalunya un pol d innovació i un emplaçament immillorable
per a la indústria Media:

 

La localització geogràfica i estratègica de Catalunya i, en particular, de
Barcelona;

 

La dimensió del sector (4% del PIB i 5% de l ocupació) amb una gran
diversitat de petites empreses especialitzades i grans grups amb important
capacitat d inversió;

 

Un entorn de coneixement i recerca: grups de recerca de primer nivell
internacional ben connectats amb la indústria a través d organitzacions pont
dedicades a la transferència;

 

La disponibilitat d altres entitats de suport;

 

La confluència d un alt nivell científic-tecnològic amb la qualitat de vida;

 

el recolzament actiu de l Administració al desenvolupament de l economia del
coneixement de la que els Media en són líders;

 

El desenvolupament d infraestructures sectorials que afavoreixen el
creixement del sector, i la interrelació dels agents del sistema d innovació;

 

Un entorn cultural reconegut per la seva creativitat, capacitat comunicativa i
de convocatòria i eficàcia organitzativa.

El clúster audiovisual català tindria ressò internacional, i seria reconegut a la regió i
el món per la seva producció de continguts i serveis, d'alta qualitat i creativitat. El
conformarien empreses eficaces, rendibles, innovadores i competitives i institucions
de suport capaces de potenciar el seu desenvolupament. Seria un instrument útil per
a la recerca d'interessos comuns i la complementació productiva, que augmentarien
la capacitat competitiva dels seus membres i ajudarien a donar respostes als reptes
que presenta el mercat.

A vegades pot ser difícil integrar-hi segons quina empresa; hi ha molta varietat en el
sector. A més, l objectiu que tenen la majoria és vendre més. Per això, pot ser
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interessant, a més d aquest objectiu, plantejar 2 o 3 idees que permetin que les
empreses es relacionin. El treball en xarxa optimitza els recursos de les empreses.

6.2 Diagnòstic de la posició competitiva del sector (anàlisi DAFO)

L'actual posició competitiva del sector audiovisual està relacionada amb les
fortaleses i debilitats (condicionants interns) que el caracteritzen.

A l'anàlisi DAFO, les fortaleses i debilitats fan referència a la situació interna del seu
conjunt, mentre que les oportunitats i amenaces es refereixen als aspectes que
estan per fora.

Pel que fa referència a les fortaleses a explotar i que marquen en l'actualitat la
posició competitiva del sector es podrien destacar les següents:

 

El sector audiovisual és un sector cobejat on tothom vol assolir posicions de
domini i Terrassa és una ciutat suficientment preparada i amb muscle suficient
per a crear sinèrgies entre el sector audiovisual i d altres sectors.

 

Malgrat l existència d altres centres (Media Park, Imagina) el Parc Audiovisual
de Terrassa sembla més concret i consolidat (tangible) que d altres projectes
concurrents com el Barcelona Media Park.

 

La vinculació a l animació podria singularitzar el projecte i rebre recolzament
d una indústria que és tercera en vendes a nivell mundial i una important font
d entrada de divises a molts països.

 

Bona receptivitat del projecte del Bosc Animat, parc que ha de reflectir el
sector de l animació a Catalunya

 

L existència d un eix acadèmic fort i les potencials sinèrgies amb el món
empresarial.

 

Gran implicació de la societat civil: Un dels trets distintius i punts forts de
Terrassa és l existència d una societat civil potent i amb un gran nivell de
col·laboració entre les entitats. Quan és recolzat pel poder polític/públic,
l efecte és especialment positiu.

 

Interès i bona disposició dels diferents agents implicats: fins i tot els que no
coneixien el projecte.

 

Es veu un projecte més enfocat que el del 22@ (més difús o polivalent, en
l àmbit més genèric dels Media i no estrictament de l audiovisual).

 

Campus concentrat, sinèrgies entre facultats


