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Lauren declara suspensió de
pagaments i retorna Llorens
a la primera línia de gestió
Antoni Llorens torna a comandar Lauren,

després de la renúncia al càrrec del con-

seller delegat (Francesc Guardans) i del di-

rector financer (Oriol Huguet). Els dos ges-

tors van presentar la seva dimissió poques

setmanes després que la companyia de-

clarés la suspensió de pagaments, el pas-

sat 11 de juny, després d’una operació fa-

llida de venda dels cinemes que té la

companyia a Cinebox i Planeta, amb qui

estava negociant.

La suspensió de pagaments va anar

acompanyada d’una polèmica creuada en

la qual Llorens va acusar dos exconsellers

de la Generalitat de causar la situació. Con-

cretament, va detallar que Jordi Vilajoana

defensava els interessos de l’empresa Me-

diaPro, i Antoni Fernández Teixidó, els de

Filmax. L’empresari, Premi Nacional de Ci-

nematografia durant l’era Pujol, va assegu-

rar que “els dos consellers es van posar

d’acord. Em van prestar diners, cinc milio-

ns d’euros, però em van fer pignorar les

accions per després posar-me el cartell de

Comença el concurs
per determinar el
projecte de la nova
Filmoteca catalana

MediaPro i el Grup
Flaix pacten amb
Godó per explotar
un canal de TDT

MediaPro i el Grup Flaix tindran accés a la

gestió d’un dels quatre canals privats de

Televisió Digital Terrestre (TDT) gràcies a

l’acord que van aconseguir amb el Grup

Godó. Concretament, les dues empreses

cedeixen les freqüències de televisió que

tenien a Girona i Tarragona a CityTV. El pac-

te inclou també la cessió que tenia a Lleida

Antena Local, controlada per MediaPro, al

Grup Godó, de manera que CityTV ha po-

gut ampliar el seu radi de cobertura i es

pot rebre ja a tot el territori català. Flaix TV

perd, però, radi de cobertura, a l’espera

que completi la migració al sistema digital

en els propers anys.

L’any passat, el Grup Godó va guanyar

l’adjudicació de l’únic múltiplex privat de

TDT que sortia a concurs a Catalunya, amb

capacitat per a quatre canals de televisió.

Al concurs també s’hi va presentar la pro-

ductora MediaPro.

La Generalitat
demana a Indústria
més canals propis
de televisió digital

El Govern de la Generalitat negocia amb

Madrid la modificació del Pla Tècnic Na-

cional de Televisió Digital Terrestre Local,

per tal d’aconseguir 10 múltiplexs més i ga-

rantir així la supervivència de les 120 tele-

visions locals del país. Això significaria un

total de 30 múltiplexs, ja que amb els 20

previstos només hi tindrien cabuda 80 emis-

sores de televisió digital local. La resposta

del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

ha d’arribar abans de l’octubre, data en la

qual el Govern català té previst obrir el con-

curs de TDT local, per al qual anunciarà la

concessió de freqüències abans d’acabar

l’any.

D’altra banda, es negocia també que

les televisions locals no siguin les encarre-

gades de liderar la migració digital i que

puguin emetre en analògic fins al 2012 (i

no el 2006), equiparant-se així a les cade-

nes convencionals.

El Superior limita
la normativa
catalana de
televisions locals
El Tribunal Superior de Justícia de Catalu-

nya (TSJC) ha anul·lat en una sentència part

de la normativa catalana sobre televisions

locals, referent al règim jurídic d’aquestes

cadenes. La decisió correspon a un recurs

interposat per Barcelona Televisió perquè

considerava que la Generalitat s’havia do-

tat de competències excessives a l’hora

d’efectuar el reconeixement legal de les

emissores existents. El Superior dóna la raó

a l’emissora barcelonina, perquè entén que

la Generalitat ha assumit competències que

l’Estat sí podia donar.

El conflicte neix del fet que moltes tele-

visions funcionaven al·legalment, ja que

l’Estat no n’havia habilitat els instruments

legals pertinents, i la Generalitat els va vo-

ler assumir transitòriament. D’aquesta ma-

nera, moltes petites i mitjanes emissores

van aconseguir normalitzar jurídicament la

seva situació. La Mesa de Televisions Lo-

cals ja ha anunciat que recorrerà la sen-

tència del TSJC que dóna la raó a BTV i

que durà fins al final la seva reivindicació.

vell i deixar l’empresa en mans de dos ges-

tors”. Els dos exconsellers al·ludits van mos-

trar-se perplexos per les declaracions i van

adduir-les a la situació de desesper de Llo-

rens, màxim accionista del grup.

En la mateixa reunió en què dimitien

Guardans i Huguet, Antoni Badimon, pro-

pietari de prop del 20% de les accions, va

ser cessat del consell d’administració i des-

tituït de totes les funcions directives.

Actualment, el passiu de l’empresa es

calcula en uns 137 milions d’euros. El prin-

cipal acreditor és l’Institut Català de Finan-

ces, que precisament havia demanat la se-

paració de Llorens de la primera línia

executiva, quan va accedir a refinançar el

seu deute, el setembre del 2003.

De les dues línies principals de negoci

(la d’exhibició, d’una banda, i la de produc-

ció i distribució, de l’altra) es considera que

només la primera té garanties de viabilitat.

L’empresa entra ara, però, en un període

d’incertesa a l’espera d’una possible en-

trada de nous accionistes.

Ja està en marxa la primera fase del con-

curs que ha d’adjudicar el projecte de la

nova Filmoteca de la Generalitat catalana,

que es trobarà situada en un solar de la

Rambla del Raval, a Barcelona. Ajuntament

i ICIC han signat un conveni segons el qual

el primer s’encarregarà de la construcció

de l’edifici i el segon l’explotarà durant 75

anys. Es preveu que la nova seu sigui una

realitat el 2007 i permeti així acabar amb la

dispersió de l’ens, actualment repartit en

quatre seus diferents. La decisió sobre el

projecte guanyador es farà a partir de la

preselecció de cinc obres finalistes. La

mesa de contractació, que decidirà final-

ment quin projecte tira endavant, estarà for-

mada per un representant de l’ICIC, del

Departament de Cultura i l’Ajuntament. Ac-

tualment, la sala d’exhibició de la Filmote-

ca es troba situada a l’antic cinema Aquità-

nia, a l’avinguda de Sarrià de Barcelona.

PANORAMA



 

(101) |  mapa web |  Usuaris registrats  |    
agenda |  anuncis |  butlletins |  el temps |  fòrums |  guia on line |   temps digital   

Cerca!

 Estàs a: Serveis | Hemeroteca

Flash 
Per VD | 21/06/04 17:10:21 

El Grup Lauren Films sol·licita la suspensió de pagaments  
 
Inversions "equivocades" com la del centre d'oci de Vilanova han provocat una difícil 
situació econòmica al grup 

El Grup Lauren Audiovisual Holding ha presentat la suspenció de pagament davant la 
difícil situació financera que passa actualment l'empresa, propietat dels catalans Antoni 
Llorens, Francisco Giralt, Manuel Muñoz i Antoni Badimón. Els propietaris no poden fer 
front a un deute que la direcció ha fixat en 137 milions d'euros. 

La companyia catalana arrossega des 
de fa alguns mesos una situació 
econòmica insostenible i molts experts 
asseguren que s'ha vist provocada per 
les darreres inversions desafortunades 
del grup. Un dels centres als quals es 
refereixen els analistes, entre ells l'ex 
conseller Jordi Vilajoana, és el complex 
d'oci que el grup ha construït a 
Vilanova i la Geltrú i que no està 
donant ni de lluny els resultats 
esperats. 
 
Els cinemes i la bolera són l'únic espai 

del centre d'oci que compta amb un nombres de clients destacat, ja que ni les 
discoteques ni la resta d'establiments comercials gaudeixen de bona vida econòmica. 
De fet, el complex d'oci ofereix massa sovint una imatge desserta d'usuaris, són 
poques les firmes privades que volen invertir en el centre i el grup Lauren va haver de 
recórrer fa alguns mesos a contractar un promotor americà per a l'explotació del 
complex. 
 
Lauren va néixer al 1980 amb l'objectiu de distribuir continguts per a cinema i vídeo, 
però més tard va ampliar les seves funcions a l'explotació de sales comercials. Per això 
va haver de fer importants inversions per implantar nou complexos, que van sumar 
una despesa força elevada i que en tots els casos no va tenir el mateix èxit. 
 
El diputat de CiU ha atribuït la crisi de Lauren a determinades inversions equivocades, 
en concret unc entre comercial i un multisales a Vilanova que "no va tenir capacitat de 
finançar", segons l'ex conseller.  

Interiors del complexe Vila Lauren un dia laborable 
de la setmana pasada. fdg/rita lamsdorff 
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