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MARÇ DE 2014 

 

Xavier Guitart (Lloret de Mar, 1948) és el president del Clúster Audiovisual de Catalunya des de la seva 

creació, l’estiu de 2013. Anteriorment va ser diputat al Parlament de Catalunya, i va ocupar diversos càrrecs 

en l’administració catalana. Entre 2000 i 2004 va ser vicepresident del Consell Audiovisual de Catalunya 

(CAC), i amb posterioritat va ser membre del consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals (CCMA). 

L’estiu de 2013 es va posar en marxa una nova institució del sector audiovisual de Catalunya, el Clúster, amb 

la voluntat de reunir empreses i entitats vinculades a tots i cadascun dels nivells de la cadena de valor per a 

donar fortalesa i facilitar que esdevingui una indústria estratègica del país. Hi participa mig centenar llarg 

d’empreses, amb un ventall que abasta des de productores de cinema i televisió, desenvolupadors de 

videojocs, televisions i proveïdors de xarxes de telecomunicacions. 

• Quan es va crear el Clúster, en l’acte de presentació pública, el president de la Generalitat va 

dir: ” El clúster és un instrument per a sumar, per veure si anant junts podem anar més enllà 

que separats”. És possible anar junts? 

Crec que en el context en el qual estem la cooperació competitiva és indispensable. Seria ingenu pensar que 

per estar en un costat no competim. Tots competim. Però també seria absurd pensar que perquè competim, 

no podem tenir objectius comuns. Jo crec que aquesta és la clau de volta en aquest context socioeconòmic i 

tecnològic que tenim. La cooperació competitiva és indispensable. 

• Amb empreses tan dispars que participen en el Clúster, com Abertis, Televisió de Catalunya, 

Gestmusic, al costat de productores petites, és possible fer feina junts? 

Se n’està fent. Hi ha diferència de mida i hi ha diferència d’objecte: Abertis és una empresa més tecnològica i 

Gestmusic és més de continguts, i RBA és més d’edició, per exemple. Però és possible perquè tots tenen un 

comú denominador, que és la digitalització, que és la base dels continguts. La indústria audiovisual està 
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evolucionant i és una indústria que produeix cultura però també té uns ingredients de creativitat i uns 

ingredients evidents de sector tecnològic. La suma de tot això dóna feina i negoci a uns i altres. I aquest és 

l’interès. 

• Probablement els petits siguin els qui puguin esperar més del Clúster? O les grans empreses 

també? 

Jo crec que tots. Entre les grans, petites i mitjanes empreses hi ha uns reptes comuns, dels quals bàsicament 

en destaquen dos, tot i que n’hi ha més. Un és la internacionalització: sortir a fora, i aconseguir que els qui 

vinguin de fora a aquí trobin sinèrgies amb altres empreses, se sentin còmodes, ben tractats i trobin la 

tecnologia adequada per fer el seu treball amb comoditat, cosa que no està del tot garantida encara. Aquest 

és un element transversal i comú que segur que és per a tots. L’altre repte és la innovació, des de tots els 

punts de vista: no només des dels continguts, sinó de suports, de formats per les noves pantalles, etc. Ho pot 

fer cadascú pel seu compte o ho podem fer entre tots. Hi ha molts elements que fan que amb una cooperació 

competitiva puguem ser tots molt més eficients i molt més ràpids. 

• Heu parlat de la internacionalització i també d’acollir empreses que vinguin. Aquest últim és 

un altre dels objectius, també? 

És que ja vénen! La Barcelona Catalunya Film Comission està fent la seva feina. Sortia al diari fa pocs dies 

que l’any passat es van rodar a Barcelona dues mil quatre-centes produccions, molt petites algunes -que 

poden ser anuncis publicitaris-, altres més llargues, pocs llargmetratges... però dues mil quatre-centes 

produccions. Déu n’hi do! En poden venir més? En poden venir més. Però, poden estar-s’hi més temps? Hem 

de ser capaços, entre tots, de fer fàcil que les empreses que vénen aquí se sentin molt a gust quan vinguin, a 

Catalunya, a Barcelona, pel clima, per la gent, per l’art... pel què sigui, se sentin còmodes aquí i puguin fer la 

postproducció, per exemple. Han de poder trobar sinèrgies amb altres empreses. No és el mateix que s’hi 

estiguin quatre dies que quatre mesos. Aquest és un objectiu comú. Si les empreses estan més temps aquí, 

tots ens en beneficiarem, les empreses del sector i l’economia de la ciutat, d’una manera evident: els hotels, 

els restaurants, els taxis... és de sentit comú. 

• Atraure rodatges, oferir localitzacions és fonamental... 

Cal oferir unes bones infraestructures de treball perquè aquells que vénen aquí se sentin còmodes -que ja hi 

ha empreses que ho fan- i avançar perquè les noves tecnologies siguin les més eficients, les més 

competitives. Que els qui vinguin aquí se sentin com a casa, o millor que a casa. Per tant, el “puc quedar-m’hi” 

és un altre objectiu a compartir. 
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• També parleu al vostre web d’intentar afavorir les economies d’escala del sector. Això com es 

pot fer, amb el teixit industrial i empresarial que hi ha aquí? 

Els productes cada cop són menys productes tancats en si mateixos, són productes transmèdia i a la vegada 

productes crossmedia. Això vol dir que aquí hi ha escala, hi ha procés i, fins i tot, hi ha una concepció de 

producció diferent que no es fa en un despatx o en un centre de treball, es fa en el món. Com els cotxes: una 

cosa es fa a Shangai, l’altra a Barcelona i l’altra es fa al Marroc i aquí la fàbrica és d’assemblatge. En la 

producció audiovisual sí que hi ha centres importants de producció, però passa el mateix: es treballa en xarxa, 

i per tant hi ha un treball a escala.  Ens interessa anar millorant i perfeccionant les tecnologies que ens 

permeten treballar en xarxa, perquè sigui possible que, des de Catalunya, ens afegim a aquesta xarxa com 

una anella més, i com una anella eficient. 

• Un altre dels objectius que us plantegeu és ser referents del sud d’Europa. Realment tenim les 

condicions per poder-ho ser? 

Si vénen empreses de fora a rodar a Barcelona, vénen perquè troben algun atractiu. Si a Barcelona, i a 

Catalunya, hi ha molt talent i ha sigut tradicionalment motor i tractor de la indústria audiovisual, hi ha matèria 

prima. Si no n’hi hagués, hauríem de plegar. Pensant una mica estratègicament, de quins sectors econòmics 

viurà Catalunya? Viurà del turisme? Per què no? Dels serveis? Per què no? De la indústria de la salut? Pot 

viure de la indústria audiovisual? Estem convençuts que sí, si es fan determinades coses, que costa fer-les, 

que són lentes, que suposen invenció... però ha de ser un pla estratègic de sector i de govern. És a dir, 

estratègicament, ens hem de preguntar si la indústria audiovisual forma part d’un pla estratègic de Catalunya 

des d’un punt de vista econòmic. Si és així, haurem de treballar la nostra activitat també amb l’administració 

pública i el sector públic per veure com ho aconseguim. Podríem ser-ho? Sí, perquè, a part del talent, hi ha 

marques potents: la marca Barcelona és potentíssima, la marca Catalunya és potent. 

Podem fer-ho, però per aconseguir-ho han de passar coses: hem de ser referents visibles i notoris arreu del 

món. Per exemple, l’existència d’una fira del sector a Barcelona, o un esdeveniment d’aquesta naturalesa és 

indispensable. Des que va marxar alguna fira fa bastant de temps -perquè va desaparèixer o perquè la 

revolució tecnològica la va fer desaparèixer- fins ara, poca cosa hi ha hagut. Hi ha hagut força iniciatives, totes 

molt valuoses, molt potents, però que aïlladament han representat el sector que les promocionava i han 

permès que aquest sector o subsector que les promocionava fes la seva feina, però no han lluït com a referent 

internacional perquè no han tingut visibilitat. 
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Aquestes iniciatives, des del punt de vista del Clúster, i el meu personal, mereixen un respecte absolut, i 

justament perquè hi són, permeten pensar en allò altre: convé que la feina que fem tingui visibilitat i sigui punt 

de referència. Que hi hagi un gran mercat, una gran fira, un gran punt de trobada a Barcelona, un, dos cops 

l’any perquè siguem aquest punt de referència. Tenim una peça a jugar molt important, que crec que continua 

sent un actiu, que és l’àmbit d’acció de la Mediterrània, és un espai natural evident. En aquest espai hi ha 

moltes coses a fer i algú les ha de liderar, algú les ha d’empentar. Pot fer-ho Barcelona o Catalunya sola? No, 

ho hem de fer cooperativament amb tothom. Però, podem empentar-ho molt? Naturalment que sí. Per tant, 

aquesta referència internacional, que passin coses, que un cop l’any es pensi: “haig d’anar allà (a Barcelona), 

perquè s’hi couen idees, s’hi couen projectes, s’hi couen negocis” és fonamental. 

• Però el territori de les fires audiovisuals és un territori que ja està molt ocupat: Cannes, Berlín, 

i tot el que es fa als Estats Units. Es tracta de crear un esdeveniment més? 

El mercat està molt saturat, però del què es tracta és de fer una cosa diferent. La gent no viatja, no creua 

l’oceà, i més ara que es mira tant la despesa. No es tracta de repetir, i si Cannes o Berlín fa coses, nosaltres 

no les podem replicar. Aquest ha estat un punt clau del Clúster en els seus primers mesos de vida, i hem 

encarregat un estudi, del qual ja tenim les primeres dades, sobre quin seria el fet diferencial que ens faria 

innovadors. O què podríem aportar, alguna cosa que encara no existeix, i com podríem coordinar-nos amb 

altres posant de base la ciutat de Barcelona, Catalunya. Sí, hi ha possibilitats, que s’han de treballar molt. No 

pas nosaltres sols, hi ha altres clústers, i altres organitzacions molt serioses, molt respectables, molt 

importants, que estan treballant en la mateixa direcció i ens hem coordinat de manera que puguem fer alguna 

cosa conjuntament, diferenciada, però conjuntament. 

I també hi ha una altra línia d’actuació que no hem d’abandonar. Sí que hi ha moltes coses al món, però potser 

algunes d’aquestes coses que es fan al món, es podrien fer a Barcelona en comptes de fer-se on es fan, per 

diverses raons: de comoditat, de preu, de transport, de clima fins i tot..., o d’infraestructures. Tot plegat, ens 

col·loca en una situació que ens aconsella no llençar la tovallola. Pensar que tot això ja està tan ple que no cal 

que ens hi posem, no. Un, perquè hi ha espais de productes diferenciats, en principi, i dos, perquè hi ha 

possibilitats que un esdeveniment de caràcter internacional, molt important, pugui venir a Barcelona. Això és 

feina del Clúster, naturalment, però bàsicament ho és d’altres institucions que s’hi dediquen i que ho fan 

professionalment molt bé, i som nosaltres els qui hem de col·laborar amb ells i no al revés... com la Fira, com 

Turisme. Tenim una col·laboració excel·lent i nosaltres volem acompanyar aquestes institucions en la feina 

que ja estan fent. No som nosaltres, els líders són ells i, el que hem de fer és acompanyar-los. Però si això fos 

possible, és indubtable que suposaria un estímul i una força tractora per a la indústria local i perquè altres 
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indústries de fora es traslladessin a Barcelona, Catalunya, d’una manera més permanent. Per tant, no 

renunciar a ser un punt de referència internacional és fonamental. 

• Això guarda relació amb la idea de fer un congrés de l’audiovisual a Barcelona? O serien 

iniciatives diferents? 

Depèn... Cada vegada més, aquest tipus d’esdeveniments evolucionen i són més dinàmics. Abans es pensava 

molt -i encara ara- en esdeveniments, congressos, fires, molt orientades per exemple a la producció, als 

fabricants, als venedors. De vegades s’ha oblidat que tot això existeix perquè hi ha consumidors, sinó no 

tindria raó de ser. Hi ha algun esdeveniment en el qual l’objectiu sigui el consumidor, el ciutadà que compra, el 

finalista, i no el qui ven, el qui fabrica? Doncs aquí tenim un camp per estudiar, i ara s’hi està treballant. 

Congrés, no congrés..., depèn: el concepte d’aquests esdeveniments és molt variable i la gent més jove cada 

vegada més demana coses més adequades a les seves necessitats. I aquestes necessitats fan que t’hagis de 

plantejar les coses per satisfer-les. I si hi afegim que la gent no pot anar tantes vegades amunt i avall, potser, 

amb tots aquests conceptes, has de fer-ne un que tingui ingredients de tot plegat. 

• Respecte als programes com Europa Creativa o el programa Horitzó 2020 de la Unió Europea, 

el Clúster pot ser un instrument per ajudar les empreses d’aquí a presentar-s’hi, atès què de 

vegades les empreses tenen una capacitat reduïda per intentar accedir als fons europeus? 

Per si soles algunes empreses ja ho fan i tenen molt de mèrit, però en general tenen moltes dificultats per 

arribar-hi. El Clúster pot ser un suport important, però continua sent petit. El Clúster hi està treballant, però ho 

ha de fer -i ja ho estem fent- en col·laboració amb altres clústers, de la mateixa naturalesa de sector, del 

territori de l’estat i d’Europa. Junts tenim més massa crítica i reunim més requisits per ser exitosos de cara a 

aconseguir aquests projectes d’Europa Creativa o Horitzó 2020. El Clúster sol ja és un valor afegit per a les 

empreses, però continua sent un valor afegit petit; la nostra obligació és reconèixer el què som, petits, i buscar 

aquesta col·laboració entre clústers de l’estat i europeus. Tenim ja contactes amb altres clústers d’ordre 

territorial divers per treballar amb aquesta orientació. Justament fa un mes va haver-hi una trobada a Portugal 

de clústers del sud d’Europa, i amb el British Council, també orientada a posar clústers en contacte per fer 

aquest tipus d’activitats. Aquesta reunió no va ser improductiva, sinó que té cua: la cua és crear aquesta 

estructura que ens permeti relacionar-nos i que ens permeti realitzar aquests objectius. 

• Des del punt de vista del Clúster, el diagnòstic del sector quin és? El paisatge audiovisual a 

Catalunya, com el caracteritzeu? 
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En positiu, com un paisatge d’unes enormes possibilitats des de tots els punts de vista. I també de grans 

dificultats, perquè hem patit, com tots els sectors econòmics. Hem patit els efectes de la crisi que tots vivim, 

des del punt de vista del sector públic i de les entitats privades de finançament. El crèdit s’ha tallat no només 

per al sector de la indústria de l’automoció, sinó que també s’ha tallat per a tothom, nosaltres inclosos. Les 

subvencions públiques, per un procés lògic de reducció pressupostària afecten també aquest sector. Això 

provoca una situació complicada. Per tant, la diagnosi és: grans perspectives, grans possibilitats, gran 

potencialitat, però sent realistes, mirant les pròpies febleses per saber per on ens en podem sortir. D’aquí que, 

a banda de sumar-nos a les iniciatives del Conseller Mascarell i del govern de Catalunya de buscar noves vies 

de finançament -la proposició de llei que entrarà al Parlament per crear una taxa nova, que és una iniciativa 

lloable-, nosaltres pensem que s’ha de treballar, i hi estem treballant, en la creació d’un fons d’inversió públic i 

privat, que garanteixi vies d’aire pels projectes. Sinó, no es pot treballar: o ets milionari i et pots jugar els teus 

diners, que no és el més comú, o has de tenir accés al crèdit. No dic a la subvenció, al crèdit. I ara, accedir al 

crèdit és complicat. I al sector públic les subvencions s’han retallat. Tot plegat, impedeix aquesta política de 

crèdit. Per tant, ens hem d’espavilar, no ens podem posar a plorar perquè la situació és negra: a partir de com 

és, què podem fer per tal de millorar-la? I una via és aquesta. 

• Un fons del sector públic i privat seria un instrument útil, doncs? 

I seria un negoci! Hi estem treballant, i crec que amb possibilitats d’èxit, però no sols nosaltres! Seria abusiu 

dir que aquesta és una feina nostra: nosaltres hi participem. 

Però això també requereix un compromís de tothom de reclamar unes modificacions legislatives, a l’Estat en 

aquest cas pel que fa a la política fiscal, a la política en relació amb el mecenatge. És evident que si amb 

aquestes mesures ens equiparéssim, no ja amb l’estat més avançat del món sinó amb la banda mitjana-baixa 

del que hi ha a la Unió Europea, ens sentiríem rics comparat amb el que tenim ara. Això no són diners, són 

decisions polítiques. 

Per tant, aquí sí que entenem què hem de demanar a tothom, i no només a les forces polítiques: que anem en 

la mateixa direcció. Pujar l’IVA al 21% és no entendre què és la cultura! És com si la cultura fos un luxe 

accessori del qual pots prescindir quan les coses van malament. De la cultura no es pot prescindir mai, ni 

quan les coses van bé ni quan van malament. Per tant, aquesta és la mostra que hi ha un desajust, i això s’ha 

de corregir, amb el sector i la gent que creu que no es pot prescindir de la cultura. 
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En negatiu s’ha de corregir, però també en positiu s’han de fer coses millors, perquè iniciatives d’aquesta 

naturalesa que no són de subvenció, que són de crèdit i que són un negoci per a qui ho fa, siguin possibles. 

Perquè el diner existeix, i el que vol és seguretat i càlcul de rendibilitat. 

Per tant, la política del Conseller Mascarell és una iniciativa completament encertada i a la qual nosaltres 

donem tot el suport. Però a la vegada, amb aquest complement d’un fons d’inversió públic-privat en un marc 

que legislativament sigui viable, si ho fem, la diagnosi del sector seria més optimista que si no ho fem. 

• Això implica que els inversors creguin en la rendibilitat dels productes i serveis audiovisuals. 

Hi creuran? 

N’estic convençut. El sector audiovisual és importantíssim, de llarga tradició i de gran evolució de concepte. El 

sector audiovisual és el cinema, el format televisiu, les pantalles múltiples... Però cada vegada més, és més 

que això. El procés de la digitalització de la societat ha fet que el sector de la tecnologia, el sector TIC, 

col·loqui en els àmbits més inversemblants plataformes que necessiten sempre ser dotades de continguts. I 

aquests continguts qui els ha de posar són persones creatives que, a més a més, han fet, fan i faran els 

productes audiovisuals de sempre. Per tant, les fronteres són molt difuses. Nosaltres tenim converses amb 

altres clústers com el d’e-commerce, que té un objecte diferent al nostre però amb el qual les fronteres són 

molt difuses, és evident. Tant és així que empreses de comerç audiovisual estan apuntades al clúster d’e-

commerce perquè fan comerç, i no al clúster audiovisual. Això explica que tenim talents compartits i que, 

aquests, els hem de saber posar en valor i no obsessionar-nos en posar ordre, límits. Al contrari, que aquesta 

obsessió sigui cooperativa i interdisciplinària. 

Aquest és el concepte. I si entenguéssim el sector d’aquesta manera, el sector tindria ja ara un impacte en el 

PIB molt superior al que se li atribueix, infinitament superior. Què vol dir? Que som un sector econòmic 

tradicional, que creix i que a la vegada és conceptualment una mica nou, o nou i que genera beneficis. 

L’inversor el veu, i no col·loca els diners en un lloc per perdre’ls. S’ho creu això? La resposta que estem tenint 

és molt positiva. És veritat que això sol és insuficient i que ha d’anar acompanyat d’unes mesures legislatives. 

Per tant, el problema no és econòmic, és de decisió. És de raonament, de diàleg. És veritat que una regulació 

raonable, des del punt de vista fiscal, una bona política fiscal, seria una bona inversió per a la cultura. 

• Parlant de plataformes d’e-comerç, entrem també en territori de multinacionals que ocupen el 

comerç electrònic i cultural. Aquí l’empresa catalana podrà jugar algun paper? Només ser 

proveïdor de continguts? 
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Ser proveïdor de continguts, segur. Cada vegada més, la nova economia és més fruit del talent que de la 

inversió. No vull generalitzar de manera absoluta, perquè no seria cert, però això és així. Trobem empreses 

locals de Barcelona, o de fora d’Europa, que han nascut d’una idea i que s’han incorporat al món. Només 

mirant els nostres instruments que portem a sobre, trobem el mòbil i, dins del mòbil, cinquanta aplicacions. 

Unes d’uns continguts, altres amb altres continguts. D’acord, les tecnologies audiovisuals ho són tot. Ara, 

d’aquestes apps que ens fan viure cada dia d’una determinada manera i amb tanta naturalitat sense adonar-

nos-en, algunes neixen aquí, altres a Sudàfrica, altres a Austràlia... Per què no podem entrar nosaltres a ser 

competitius en el món si ho podem ser? No ho podem ser des d’una perspectiva tancada, de fronteres 

impenetrables, però justament una cosa que porta la globalització és la possibilitat de ser més influents en el 

món des del lloc on estàs tu. 

Fins i tot, podria dir que el lloc on estàs pot esdevenir irrellevant, en part.  Però succeeix que el lloc aquí no és 

irrellevant perquè s’hi està bé, i a més ens dotem d’unes estructures que permeten que la nostra producció 

pugui entrar a la xarxa mundial amb més comoditat. Jo no faria una anàlisi pessimista, en absolut. 

• El terreny del qual partim és un terreny de petitíssimes empreses, algunes mitjanes, alguna 

gran, i a més a més molt internacionalitzada. Aquestes petites empreses com poden veure 

aquest procés: com una oportunitat, o com un camí paral·lel al d’elles i en el qual no entren? 

Jo crec que hi ha empreses que són petites perquè els creatius són així, ho volen així, i no hi ha res a dir, però 

també hi ha empreses petites que s’han fet enormes en el món, i altres són petites perquè no produeixen, 

perquè no tenen idees... Són diferents casos d’empresa petita. Jo crec que l’empresa petita dinàmica, 

creativa, amb força, no veu aquest procés global com una amenaça, sinó com una oportunitat, una 

grandíssima oportunitat. Sí que és veritat que pot haver-hi alguna empresa que, per la seva trajectòria, quedi 

una mica despenjada... Les empreses, jo crec que totes, com a empreses que són, s’estan acostumant al 

concepte de la inversió, del crèdit, i menys de la subvenció, de la tutela. Les empreses catalanes no viuen això 

com una possibilitat remota, sinó que ja ho practiquen, surten fora, i d’una manera exitosa. Si ho fa un, ho pot 

fer un altre, es tracta de fer bé les coses, de plantejar-les bé, i que hi hagi aquests instruments de trobar 

sinèrgies que ho permetin. 

• Parlem del paper de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que ha estat una peça 

clau en el sector audiovisual clàssic en els últims trenta anys, però ara es troba en una 

situació econòmica difícil. És molt estesa la sensació que el sector de producció ha anat molt 

a redós de la corporació, i que TV3 més que motor de la indústria audiovisual ha sigut el 

client. Per això, quan aquest client ara té menys recursos per invertir, què pot passar? 
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És veritat que Catalunya ha tingut un problema, i és un problema dels anys vuitanta, que les televisions es van 

traslladar a un altre indret que no va ser aquí, llevat de la Televisió de Catalunya i televisions d’un caràcter 

més local que en aquell moment tenien una altra dimensió. Per tant, el caràcter que la llei dóna a la Corporació 

de ser un motor de l’audiovisual s’ha exercit i s’ha exercit bé, no en tinc cap dubte, en absolut. S’ha fet bé i 

tenim una gran televisió, una de les millors televisions europees. 

Però bé, tot el què està passant a la Corporació no és només un problema pressupostari, i crec que s’està 

plantejant la seva viabilitat pels propers trenta, cinquanta anys. I totes les coses canvien. TV3 ha de continuar 

sent motor de la indústria audiovisual? Ho diu la llei, però no ho ha de ser només perquè ho digui la llei, sinó 

perquè és molt important. Però probablement TV3 farà els seus deures, i nosaltres també haurem d’aprendre 

a tenir una diversificació. No podem tenir un client únic. Quan parlàvem de la internacionalització, és una mica 

això: no només diversificar, sinó fer productes que puguin ser consumits per una gran quantitat de ciutadans al 

món. No només per ciutadans de Catalunya. 

• Algunes productores ho han fet: van començar a la vora de TV3 i ara tenen clients per tot 

arreu; per tant, seria injust dir que totes en són dependents. Ara bé, en aquest moment de 

crisi, quines perspectives hi ha? 

Tenim, per exemple, la indústria de l’animació, que és una indústria exitosa i que exporta. Els videojocs, que 

és un altre sector, que està en aquest negoci ampli que és l’audiovisual, és un sector que tira molt, que és molt 

creatiu, que incorpora tecnologia i continguts, i que treballa en xarxa en el món. Això és l’expressió més clara 

d’involucrar tecnologia i continguts. Si això és possible en alguns camps, perquè no en més? Què passa? Que 

és veritat que la transició d’un model a un altre no és fàcil, sobretot en uns moments d’asfíxia econòmica i de 

finançament important. Per tant, també és injust dir que les empreses no es posen al dia. És un trànsit que 

necessita subministrament, finançament, i aquest és un repte que no està resolt. Estem treballant per 

resoldre’l, no el Clúster, que hi aporta el seu granet de sorra, sinó les forces del sector públic, el govern de 

Catalunya, i altres iniciatives. 

El futur ha de ser diferent des del punt de vista de la demanda i de l’oferta. Nosaltres també hem d’oferir 

productes que no siguin consumibles només en l’àmbit territorial de Catalunya, perquè llavors estem perduts. 

Ni tan sols en l’àmbit de l’Estat: un àmbit de cinquanta milions de persones, des del punt de vista de 

l’audiovisual, és molt petit. Hem de pensar en una altra dimensió, i dotar-nos de les eines que ho poden fer 

possible, de finançament, de tecnologia, d’innovació... 

	  


