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donar la importància que tenen als mecanismes promocionals.

6.4 Alguns canvis observats en els darrers anys al sector audiovisual

 
Irrupció del BluRay i altres sistemes que converteixen el DVD en obsolet

 
HD TV, TDT i cinema digital

 

Pirateria global i greu incidència a Espanya (es calcula en un 32%)

 

Pèrdues generalitzades en el sector de la distribució de DVD (videoclubs i
distribuïdors)

 

Increment significatiu del nombre de llargmetratges produïts i coproduccions

 

Cada cop major concentració de la indústria (en els seus diferents subsectors)
cap a Madrid

 

Increment sostingut dels ajuts públics

 

Enlairament definitiu de la indústria multimèdia

 

Dèficit endèmic del cinema europeu respecte al nord-americà

 

Impacte de les noves tecnologies

 

Increment espectacular de l oferta televisiva (emissores en obert, de
pagament, per satèl·lit, cable, TDT...)

 

Les TV maneguen els pressuposts més importants de l'audiovisual i ja no són
fonamentalment productores sinó operadores/programadores. Han
externalitzat bona part de la seva producció que ha conegut en la segona part
de la dècada dels 90 un salt qualitatiu, a més d'aconseguir una estructura
industrial significativa. L'esforç que s'està fent a Europa per crear un teixit
productiu audiovisual, amb eix promotor central en la TV, és molt gran I
implica una regeneració creativa, una producció serial per a prime time, un
consum creixent i l'emergència de nous mercats (TV de pagament ).

 

Increment abonats a TV pagament

 

Alternatives de lleure han fet disminuir el nombre d espectadors del cinema i
les audiències televisives

 

Fragmentació oferta televisiva

 

El cinema s ha convertit en un producte genuïnament televisiu i també s ha
introduït en el món dels videojocs.

6.5 Línies d actuació

La competitivitat del sector audiovisual ve condicionada per una sèrie de factors i
característiques que sent ja claus actualment, augmentaran la seva posició
estratègica en el futur immediat, que ve marcat per les noves possibilitats tècniques
derivades de la digitalització, el procés de les quals d'obligat compliment ha de
finalitzar cap a l'any 2012. Un dels canvis més destacats en aquest procés de
digitalització és la multiplicació de l'oferta de canals d'emissió (programes) i, per
consegüent, del nombre d'hores d'emissió, al que cal afegir la proliferació i expansió
dels nous suports.
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Per afrontar aquests canvis, el sector audiovisual català ha de superar algunes de
les inèrcies que han marcat la seva situació recent perquè, de perpetuar-se en elles,
li mantindrien en una situació feblement i clarament deficitària a l'hora d'abordar la
demanda creixent de continguts audiovisuals.

Podria organitzar la seva activitat sota diverses línies d'actuació. Aquestes línies
constitueixen l'instrument a partir del qual un clúster pot contribuir en la capacitat de
millora de la productivitat i la competitivitat de les empreses i institucions que
l integren, actuant i impulsant:

a/ Innovació. Participar en el desenvolupament i la innovació de sectors verticals i els
seus centres tecnològics de referència. Crear sinèrgies i col·laboració entre
empreses i institucions.

b/ Expansió
Potenciar el clúster com a model empresarial de competitivitat i d internacionalització
en l àmbit de les TIC i dels serveis avançats.

c/ Desenvolupament
Fomentar iniciatives públiques i privades de R+D+i per emprendre en conjunt
projectes innovadors i facilitar que les empreses desplacin i consolidin a Catalunya
els seus centres. Generació d oportunitats.

d/ Formació
Facilitar el coneixement de tecnologies i mercats emergents en l entorn productiu
d una economia digital i global. Generar papers divulgatiu nascuts de debats
professionals i elaborar enquestes d opinió.

e/ Divulgació
Promoure i difondre els Media mitjançant l organització d esdeveniments
transmissors (congressos, jornades, seminaris, etc.), que permetin veure la ciutat
com a centre econòmic.

f/ Internacionalització
Observació internacional de mercats i sectors emergents per tal de facilitar contactes
i desenvolupament de projectes i inversions d empreses estrangeres a Catalunya,
així com ajudar a internacionalitzar les catalanes/espanyoles.

En aquest context, es considera que són diverses les claus estratègiques o factors
clau del sector català de serveis audiovisuals, en el marc del PAC:

 

Consolidació ensenyament reglat

 

Aprofitar producte centres formatius
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Consolidació projectes existents

 
Creació de clústers.

 
Suport de les institucions públiques

 
Implicar empreses líders

 

Mantenir la producció publicitària, que permet mantenir l aposta de
productores per projectes cinematogràfics de més risc i menor rendibilitat
però de qualitat i interès per al desenvolupament industrial de la
cinematografia a Catalunya.

 

Implementar una forta campanya de comunicació que doni a conèixer el
PAC i proposi una vinculació concreta als diferents agents potencials.

 

Enfocament a les necessitats de les empreses (platós equipats, etc.)

 

Recolzament del sector local i dels subsectors vinculats amb Terrassa
(com l animació) que poden crear una adequada estratègia de
diferenciació.

 

Comunicar l oferta formativa local, sinèrgies, etc.

 

Cal no oblidar petits productors, gammes de preus adequades, decorats
exteriors, etc.

 

El PAC pot generar riquesa no només per a empreses clients sinó també
per a aquelles que vulguin fer un salt qualitatiu i créixer i innovar a partir
d una reorientació estratègica o salt qualitatiu cap al sector audiovisual des
de p.ex. el sector de les arts gràfiques. També, quan estés en marxa,
podria ser un element facilitador o catalitzador de la creació de noves
empreses del sector audiovisual.

 

Consolidació de dos grans operadors que tirin amb força de la resta
d agents.

 

Estructures de producció sòlides capaç de constituir aliances

 

Desenvolupament de producció independent de continguts

 

Multidifusió dels continguts

 

Comercialització internacional

 

Fidelització dels clients

 

Qualificació i cultura empresarial

 

Cal una aposta decidida per la Recerca i el Desenvolupament (R+D) i la
innovació (R+D+i)


