• ECONOMIA

El Govern negocia la creació d’un gran complex per a productores de
televisió
L’objectiu és construir un Media Park com el de Catalunya que estaria situat en els terrenys de Radio Andorra

El Govern negocia amb grans productores internacionals de televisió, especialment espanyoles, per a la creació d’un complex tecnològic similar al Media
Park català. Les instal·lacions estarien situades en els terrenys de l’antiga Radio Andorra, a Encamp, i acollirien tant empreses internacionals que
volguessin ubicar-s’hi com productores locals. A l’espai també s’hi encabiria en el futur Ràdio i Televisió d’Andorra, SA. El projecte està en fase
embrionària i necessita obligatòriament la participació de pesos pesants dins de les productores internacionals.
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• Un dels camps de diversificació econòmica previst pel Govern passa per la instal·lació de productores de televisió. Amb aquest objectiu, s’ha començat
a negociar amb grans empreses espanyoles la possibilitat de crear a Andorra un complex similar al Media Park de Sant Just Desvern. L’espai disposaria
de platós de televisió amb controls de realització, serveis de producció i postproducció, oficines i lloguer de material. Segons fonts properes a la
negociació, es tracta de posar-hi tots els serveis que necessita una productora per crear programes de televisió. L’espai físic en el qual s’ubicaria el
complex estaria situat als terrenys de l’antiga Radio Andorra, a Encamp.
El projecte comportaria crear una societat mixta entre l’Estat i grans productores internacionals, que faria la inversió i s’encarregaria de la gestió. Entre
les empreses amb les quals s’està parlant es troben Mediapro i Activa Multimedia. El menor nivell de tributació seria el gran atractiu per atreure les
productores. El model que s’ha de seguir seria el del complex Media Park, a Sant Just Desvern, que disposa d’onze productores associades, algunes de
les quals de gran volada, com ara Gestmusic Endemol i El Terrat. La tecnologia actual permet que les produccions audiovisuals es puguin desenvolupar a
Andorra i que siguin emeses en directe a qualsevol punt del planeta.
El complex, a més d’acollir empreses instal·lades, també comptaria amb els serveis necessaris per a programes puntuals o d’altres feines que
volguessin tirar endavant productores que no hi estiguessin instal·lades. Per això es disposaria tant de material com de tècnics de lloguer per donar els
serveis que es requereixin.
Empreses andorranes
El Govern també vol que el complex serveixi perquè la iniciativa privada andorrana aposti per la producció audiovisual tant per al mercat interior com
per a l’exterior. Segons les mateixes fonts, ja hi hauria diversos empresaris andorrans que haurien mostrat la voluntat de col·laborar en el projecte.
Els terrenys de l’antiga Radio Andorra acollirien el complex a més d’un edifici central en el qual s’ubicarien serveis d’oficines i s’habilitaria un museu
sobre la història de la mítica emissora. Actualment el terreny està a punt de passar a les mans de l’Estat després que el govern espanyol hagi accedit a
cedir-lo a canvi que no s’utilitzés en operacions de caire immobiliari. Actualment, s’està en espera de la cessió definitiva del terreny, que requereix que
el Govern es faci càrrec del deute que acumula l’antiga Radio Andorra amb els extreballadors i els proveïdors. A més, s’ha de satisfer una quantitat a la
família Tremolulet, que és l’antiga propietària de l’emissora.
Una vegada tingui lloc el pagament s’haurà de crear una fundació o un patronat en què hi serà present l’ambaixador espanyol, tot i que encara no se
sap si tindrà un paper consultiu o executiu. Aquest organisme serà l’encarregat de la gestió i control de les propietats situades a Encamp.
RTVASA seguirà cinc anys més a la baixada del Molí
RTVASA i el Govern han tancat un acord amb els propietaris de l’edifici de l’antic BB Club a la baixada del Molí per renovar el contracte de lloguer.
L’acord significa que Ràdio i Televisió d’Andorra continuarà utilitzant les dependències de l’antic gimnàs d’Andorra la Vella. Els termes de l’acord no han
transcendit, però hi ha hagut una pujada del preu del lloguer, que anteriorment es trobava molt per sota del mercat. RTVASA va passar a ocupar les
instal·lacions de la baixada del Molí el 1997, després d’haver estat una mica més d’un any en uns locals provisionals d’una productora privada. El Govern
va fer les obres de condicionament de l’edifici amb una inversió d’aproximadament quatre milions d’euros. Aquest serà l’últim contracte, ja que s’espera
que d’aquí a cinc anys RTVASA es traslladi a l’antiga Radio Andorra.

