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Sens dubte, la pandèmia que patim a escala
mundial - i que encara continua-, ha ‘tocat’ molt de
prop els nostres centres de treball, la nostra
activitat, els projectes i les nostres vides. Aquest
2020 ha estat un any molt difícil i ens ha posat ‘cara
a cara’ davant una crisi estructural que també va
afectar el nostre sector. L’equip del Parc Audiovi‐
sual ha hagut d’afrontar molts canvis i reptes per
adaptar-nos a la nova situació sense estalviar es‐
forços, col·laboració i molta feina.

Malgrat tot, l’activitat audiovisual al nostre cen‐
tre ha continuat molt viva, sobretot a partir de la
segona meitat de l’any. Després de dos mesos
d’aturada obligada per la pandèmia, es va repren‐
dre l’activitat tot seguint les indicacions per frenar
‘expansió del virus en els entorns laborals. De
manera coordinada amb tots els equips de
producció vam tornar a acollir rodatges, molts
d’ells grans produccions per a plataformes VOD
com Netflix. L’activitat de producció audiovisual
acollida, tot i no ser la mateixa respecte al mateix
període d’anys anteriors, s’ha mantingut amb una
alta ocupació dels nostres platós que han estat a
ple rendiment.

En tots els casos, incloent-hi gravacions amb
nombrosos equips com l’encarregat del vídeo de
la cançó per al disc de La Marató 2020, es van
establir tots els protocols necessaris seguint la
normativa establerta i que cada productora va
posar en marxa de manera autònoma en cada espai
de treball a casa nostra. Ens hem fet nostre el lema
‘rodatges segurs’, perquè sigui un veritable fet. En
coordinació amb tots els equips implicats en l’àmbit
de la producció hem fet possible tirar endavant amb
el mínim risc i bregant per la salut de tots plegats.
Una bona pràctica que serveix també per a
situacions semblants en el futur, que ja ens queda
com a aprenentatge.

Les produccions destacades que hem acollit
aquest 2020 han estat la segona temporada de la
sèrie ‘Hache’ i el rodatge de ‘Feria’, ambdues sèries
per a Netflix; la comèdia 'Donde caben dos'
produïda per Filmax i dirigida per Paco Caballero i
el tram final del concurs ‘Operación triunfo’ que,
després de l’etapa de confinament, va reprendre
les últimes gales des dels nostres platós, ja sense
públic. Aquestes són només algunes de les grans
produccions acollides en 2020, sense deixar de
banda d’altres en format més petit, de tots els

gèneres: espots publicita‐
ris, projectes acadèmics i vi‐
deoclips, també van omplir els
nostres platós i altres localitzacions del
nostre centre. El balanç anual de rodatges 2020,
força atípic, en donen un total de 25 produccions
realitzades només al Parc Audiovisual.

Per la seva banda, l’oficina de gestió de rodatges
a espais urbans, públics i/o privats, la Terrassa Film
Office, ha treballat a ritme constant durant tot l’any,
tret del període de confinament. 40 produccions de
tots els gèneres, incloent-hi cinema, publicitat i
projectes acadèmics, han escollit localitzacions de
rodatge habituals als carrers i equipaments de la
nostra ciutat. La Masia Freixa - Parc de Sant Jordi,
la botiga Autumn Decoració, el Museu Nacional de
la Ciència i la Tècnica de Catalunya o, una de les
localitzacions destacada, el Mas Viver de Torrebo‐
nica, han estat alguns dels escenaris dels rodatges
a la ciutat.

Respecte a la comunitat d’empreses que acollim al
Parc, aquest any ha generat molt moviment d’altes
i baixes degut bàsicament al període d’incerteses
i recerca de nous horitzons professionals que han
hagut d’assumir davant la nova situació. També es
van produir molts moviments de locals, és a dir,
canvis d’ubicació de companyies ja instal·lades a
altres despatxos. Darrere de molts d’aquests
canvis es troba el ‘revés’ econòmic patit que en
molts casos va portar al límit als professionals, al

punt de tancar parcial o
definitivament els seus ne‐

gocis. Davant la crítica situació
viscuda, des del Parc Audiovisual vam

activar a l’abril un pla de xoc per donar suport a la
comunitat de professionals residents. Aquesta
mesura excepcional va incloure la suspensió total
del pagament de la renda de lloguer i despeses
pròpies dels mesos d’abril i maig i la periodificació
(en 6 quotes) del lloguer del mes de juny. La
iniciativa, molt agraïda per tots els professionals,
va respondre a la necessitat de fer costat a aquells
que, en definitiva, generen una vitalitat econòmica
al centre i que eren, com tots, víctimes d’una
situació estructural sanitària, econòmica i social,
inesperada a nivel global.

El Parc Audiovisual, com a membre de la Taula de
l’Audiovisual que gestiona les accions de la ciutat
com a part de la Xarxa de Ciutat Creatives de la
UNESCO ha realitzat, inclús durant el confinament,
moltíssims projectes aquest 2020. La proposta de
creació de peces audiovisuals sota el lema ‘Young
at home films. Film at home, stay safe’, la ‘I Trobada
virtual d’artistes - Creativitat Preventiva’, juntament
amb la resta de ciutats UNESCO de cinema
d’Espanya o la ‘7mana de cinema’, amb el ‘Festival
One Shot’ com a iniciativa destacada, ha estat
només alguns dels projectes que aquest any han
concentrat els esforços de l’equip. Esforços que,
més que mai, han estat molt intensos per adaptar-
nos a les noves maneres de comunicar-nos en

aquesta nova situació: propostes realitzades
íntegrament en línia, amb streamings i directes,
videoconferències i coordinació a distància, totes
elles amb resultats molt engrescadors i profitosos
que, en molts casos, han obert vies de diàleg què
suposaran la continuïtat de molts dels projectes
esmentats.

Terrassa, amb el Parc com a entitat que la
representa en totes les accions dins la xarxa
UNESCO, es posiciona de manera destacada en el
mapa de ciutats creatives, ja que segueix treballant
per impulsar accions que la visibilitzen internacio‐
nalment.

Cap al final d’aquest 2020 una gran notícia ens ha
‘injectat’ molta energia i motivació per continuar
treballant i de fer del Parc un autèntic hub audiovi‐
sual i, alhora, se’ns presenta com un gran repte:
formem part del projecte 'Catalunya, motor de la
innovació audiovisual i del videojoc del sud d’Euro‐
pa' optant als Fons Europeus ‘Next Generation’. A
través dels departaments de Cultura i d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat i l’Ajuntament de
Terrassa, que impulsen el projecte, es preveu
l’ampliació d’infraestructures arreu del territori
català i la modernització dels equipaments actuals,
amb el Parc com a objecte principal de la inversió.
Si s’aconsegueix, representarà una empenta
econòmica cabdal per convertir-nos definitiva‐
ment en un centre de referència d’investigació i
producció pels sectors audiovisual i de continguts
digitals a Catalunya. Un veritable hub audiovisual
recolzat per una clara aposta per part de l’adminis‐
tració amb l’Ajuntament de Terrassa com a princi‐
pal gestor i dinamitzador.

Amb la mirada posada en el futur, aquest 2021
suposarà un gran repte per atraure i potenciar
l’activitat als nostres platós i envers la comunitat
d’empreses que acollim. Tot i venir d’un període
incert i difícil, la nostra tasca d’atraure produccions
al Parc seguirà en el mateix camí: sense descans,
amb molta responsabilitat i fent tots els esforços
que calguin, continuarem mantenint en marxa tots
els motors que ens consoliden com un centre de
referència. Acompanyant totes aquestes tasques
quotidianes seguirem treballant en l’acostament
de la nostra activitat a la ciutadania, per fer ‘seu’
el projecte i fomentar en l’opinió pública l’esperit
de ser una autèntica ciutat audiovisual, ja que
continua sent un pilar dins les tasques de comuni‐
cació diària que engeguem des del Parc Audiovi‐
sual.

PRESENTACIÓ
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L’any 2020 ha sigut un any marcat per la pandèmia
sanitària de la COVID19. Tot i això, al Parc
Audiovisual hem aconseguit tornar a portar
produccions audiovisuals tant a platós com a les
diverses localitzacions de rodatge. L’estat d’alarma
va aturar durant dos mesos completament l’activi‐
tat, quedant-se a mitges dues produccions. Des‐
prés, sempre d’acord amb els protocols i mesures
sanitàries i de prevenció, es va reprendre l'activitat.

En definitiva, malgrat l’esclat de la pandèmia,
aquest 2020 ha estat un any ple d’activitat de
producció al Parc. Mascareta, protocols, afora‐
ments, distància de seguretat, són ara també
paraules habituals en els rodatges i produccions
audiovisuals. El total de rodatges acollits a la ciutat
en 2020 ha estat de 66 produccions.

Cinema
Aquest any 2020 ha sigut un any atípic però amb
rodatges de tota mena acollits al Parc. Un dels
rodatges afectats pels canvis de calendari a causa
de l’esclat de la pandèmia ha sigut el llargmetratge
‘Donde Caben Dos’, de la productora Filmax i amb
la participació de Netflix. De nou, Filmax, confia en
les instal·lacions i equip del Parc Audiovisual per
dur a terme gran part del rodatge d’aquesta història
coral de diferents parelles, i que gira al voltant de
les relacions amoroses en totes les seves vessants
diferents. Tant el plató 1 com el plató 4 i l’antic
Hospital del tòrax, han sigut sets i localitzacions
de rodatge per a aquesta producció dirigida per
Paco Caballero.

Publicitat
Les produccions publicitàries, han seguit presents
a Parc Audiovisual aquest 2020. Tot i la tendència
a ocupar els nostres espais de rodatge amb
produccions de ficció i televisió de mitjana i llarga
durada, hem aconseguit fer lloc a produccions de
publicitat, sempre importants i rellevants per la
indústria i teixit professional del sector audiovisu‐
al.

Tant els platós com les localitzacions existents
dins el recinte del Parc han acollit aquests
rodatges, normalment marcats per la intensa
activitat i ritme de treball, i pels temps ajustats de
decisió.

Amb Primo Content, ens vam acollir la campanya
de la marca Puig per a presentar la nova colònia
de l’Antonio Banderas. Els nostres platós i
localitzacions de rodatge, van ser l’escenari per
a aquesta gravació altament exigent quant a la
construcció de decorats.

La productora Macadamia, ha repetit amb el seu
client Lidl per venir a rodar diversos clips a plató
4 per a espots especialment centrats en el
producte alimentari de la cadena alemanya de
supermercats.

La sempre benvinguda productora Canada, fidel
al seu estil, va posar el seu segell en el rodatge
d’un espot per la marca de vehicles esportius
Cupra, en un rodatge molt complex on es van fer
servir platós i localitzacions exteriors i amb la
participació de l’actriu Nathalie Emmanuel i el
raper Loyle Carner. La utilització d’un gran túnel
de vent durant la gravació va ser un dels aspectes
més espectaculars d’aquest espot.

Altres grans marques com El Corte Inglés (Agosto
TV), Nicorette (Primo Content) o fins i tot
l’empresa local Rubies, dedicada a la comercia‐
lització de productes de merchandising i disfres‐
ses de múltiples llicències, va venir a fer sessions
fotogràfiques al nostre plató 4, de la mà de la
empresa membre de la comunitat del Parc, Estudi
16.

Volem destacar la col·laboració que va fer el parc
per acollir el rodatge de l’espot de La Marató de
TV3 i Catalunya Ràdio enguany dedicada, com no
podia ser d’una altra manera, a la Covid19. De la
mà d’Oxígeno Producciones vam acollir un
rodatge emocionant, que alhora va ser l’enregis‐
trament d’estudi de la cançó coral per a la
campanya de La Marató, sota el títol ‘Serem més
forts’. Una trentena d’artistes com l’Antonio
Orozco, la Suu o els terrassencs Miki Núñez i
Marc Riera (Doctor Prats), entre d’altres, van
participar en la gravació.

Com sempre, la producció publicitària és molt
important per a nosaltres, tot i que en aquest 2020
no hem pogut donar cabuda a moltes producci‐
ons, en tenir les instal·lacions amb ocupació
gairebé plena amb produccions de llarga durada.

PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL

Tot i haver estat un any atípic i molt complicat marcat per la
pandèmia, el total de rodatges acollits a la ciutat, tant al Parc
Audiovisual com aquells que ha gestionat la Terrassa Film Of-
fice a localitzacions de la ciutat, arriben a un total de 66 pro-
duccions.
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Televisió / Ficció Televisiva
Un cop més, en aquest any 2020 hem tornat a acollir
projectes de llarga durada ja consolidats l’any
anterior. Hem pogut acollir el rodatge de la segona
temporada de la sèrie ‘Hache’, produïda per
Weekend Studios i emesa a Netflix que ha apostat
fort pel Parc Audiovisual. Els platós 1 i 2, així com
diverses localitzacions del Tòrax i exteriors, o
puntualment el plató 4, han acollit seqüències
d’aquesta sèrie ambientada a la Barcelona dels
anys ‘60. L’esclat de la pandèmia i la declaració de
l’estat d’alarma, va provocar l’aturada sobtada del
rodatge durant dos mesos.

També hem acollit part del rodatge de les sèries
‘El Inocente’ dirigida per Oriol Paulo per a Netflix,
i ‘Vida Perfecta’, dirigida per la Leticia Dolera per
a Movistar +

En l’últim trimestre d’any també hem acollit la
preparació de dels decorats de les sèries ‘Feria’
(Plató 3) i ‘Alma’ (Platós 1 i 2), que es rodaran durant
l’any 2021.

D’altra banda, en format televisiu també hem acollit
la nova temporada de la gran producció d’entrete‐
niment Operación Triunfo, sempre de la mà de
Gestmusic Endemol. Concretament ha sigut la
tercera temporada de la nova generació, i de nou
han confiat en el Parc Audiovisual per dur a terme
tant els directes setmanals de les gales, com la
instal·lació de l’Acadèmia on resideixen i aprenen
els aspirants. Aquesta producció també es va
veure afectada per l’esclat de la pandèmia, havent
d’interrompre de ple el programa, i enviant als

concursants a casa, durant l’estat d’alarma. Ha
sigut una edició molt especial, per molts elements.
Els concursants van poder sortir de la Academia
a mig concurs, tenint així informació del món
exterior. En la seva represa, els programes ja no
van acollir públic a les gales per raons de seguretat
sanitària. Ha estat una edició més molt especial i
inèdita, i com sempre, molt ben resolta pels pro‐
fessionals de Gestmusic.

Videoclips
Aquest 2020 hem pogut acollir rodatges potser de
menor envergadura, però també molt important en
la cada vegada més visual indústria de la música.
Així doncs, el grup Dorian, va decidir portar part
del rodatge del videoclip de presentació del seu
nou disc al Parc Audiovisual. Concretament el
claustre va acollir el rodatge de part de la cançó
“Cometas”.

Per altra banda, la comunitat artística El Palomar,
va portar la gravació d’una peça de videoart
experimental als passadissos i estances de l’antic
hospital del Tòrax.

Acadèmics
De nou, hem donat suport al teixit acadèmic del
territori, ajudant i orientant a les produccions i
pràctiques acadèmiques dels estudiants d’audio‐
visuals. Amb la dificultat de donar cabuda a
aquests rodatges enmig de la pandèmia, i amb els
rodatges professionals en marxa, hem acollit
estudiants de l’IES Santa Eulàlia o dels màsters de
l’ESCAC.



14 15

Memòria d'Activitats 2020 PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Llargmetratges 1
● Donde caben dos

Videoclips 3
● Carolina Alabau
● Dorian - cançó ‘Cometas’
● Espot de La Marató de TV3 i Catalunya

Ràdio: "Serem més forts"

Sèries 6
● Hache T2
● El Inocente
● Els meus fills
● Pastor
● Los herederos de la Tierra
● Vida Perfecta T2

Exercicis Acadèmics: 11
● Comunión
● Homofobia
● Pantallas
● Uno más
● Sense títol
● Sense títol 2
● Sense títol 3
● Tokio
● Sense títol 4
● L’instant abans
● L’hospital

Documentals / Reportatges: 2
● Picasso y El Románico
● Festa Major de Terrassa 2020

Entreteniment / TV 13
● Operación Triunfo T3
● Samanta i la Vida con...
● Dibuixar Barcelona
● Estiu 2020
● Nau Auxiliar
● Joc de Cartes d'Estiu
● Feria T1
● La Metro
● Roast
● Punts de vista
● Pop up Xef
● Alma T1
● Crims T2

Espots Publicitaris 18
● Novartis
● Mango
● Agenda 2030
● Diari Ara
● Salut: Generalitat de Catalunya
● Corus
● Pull & Bear
● Raypa
● Puig Icon

● Cupra
● Lidl 1
● El Corte Inglés
● Nicorette
● Lidl 2
● Rexona - Dove
● Vileda
● Píldora
● Bimbo - The rustik bakery

PRODUCCIÓAUDIOVISUALPRODUCCIÓAUDIOVISUAL

Fotografia Comercial 9
● Danone Product
● Revista Glamour
● Rubies
● Blue Leaf Bcn
● Thelight
● Sessió fotogràfica sense títol
● Sessió fotogràfica sense títol 2
● Sessió fotogràfica sense títol 3
● Catàleg Cotxe

Altres filmacions 3
● El Palomar
● Festival Elixir poètic
● Projecte Europeu ‘Values’

“Per a Filmax, el Parc Audiovisual és una mica casa nostra. Hem rodat allà des
d'abans que ho sigui i tenim "tenebrosos" records de rodatges de peŀlícules com
‘ELS SENSE NOM’, ‘DARKNESS’, ‘FAUST’, ‘REC’, entre d'altres d'aquesta ma-
teixa època. Sense cap dubte són els nostres estudis de referència a Catalunya
ja que combinen platós i localitzacions de manera gairebé perfecta.

Actualment no hi ha altres platós que ens ofereixin el que moltes vegades ne-
cessitem. Hi ha espai de grans dimensions per construir, serveis per a la pro-
ducció, camerinos, oficines, connectivitat, facilitats d'aparcament, etc... són
pràctics i estan ben adaptats a un rodatge amb necessitats per a produccions
exigents. Són els millors platós que tenim a Catalunya. "

Carlos Fernandez, CEO Filmax Entertainment
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TERRASSA FILM OFFICE

Carrer Mare de Deu dels Àngels, Terrassa

Durant 2020, malgrat les restriccions donades
per la pandèmia, la Terrassa Film Office va
gestionar un total de 41 produccions a la ciutat,
en entorn urbà i rural, dins el municipi. D’aquest
total, la meitat han estat rodatges acadèmics,
fet que destaca la gran tasca de foment, suport
i acompanyament als futurs cineastes que ara
comencen amb les seves primeres produccions.
La resta ha estat, rodatges professionals molts
d’ells amb un gran desplegament tècnic i artístic
de productores de referència amb qui fa anys
que treballem.

Entre les produccions professionals destacades
trobem l'espot Publicitari de la marca Mango de
la mà de la productora Canada, el documental
‘Picasso i el Romànic’ gravat a la Seu d'Ègara -
Església de Sant Pere realitzat per Al Paso
Producciones o alguns capítols de la sèrie per
a televisió ‘Dibuixar Barcelona’,de Mediapro
Studios o ‘Joc de Cartes Estiu’, per a TV3
produïda per Magnolia. En fotografia publicità‐

ria, la productora Houston Films va escollir la
botiga ‘Autumn’, amb la seva singular arquitec‐
tura i ambient, com a localització del projecte.
La gran producció de la TV-Movie ‘Los herederos
de la Tierra, continuació de ‘La Catedral del Mar’,
va rodar escenes de la sèrie també a una
localització única, una joia, que resulta molt més
que atractiva per a localitzadors com és
l’Església de Sant Pere a la nostra Seu d’Ègara.

Donant el màxim suport als estudiants de cinema
i audiovisuals, principalment de l’ESCAC, aquest
2020 la Film Office va atendre i gestionar una
vintena de rodatges.

Com sempre, des d’aquest servei públic, volem
agrair a tots els Serveis de l’Ajuntament de
Terrassa i que sempre ho posen tan fàcil per tal
d'obtenir les autoritzacions necessàries perquè
els rodatges es pugui realitzar. Entre tots, fem
possible que rodar a Terrassa siguin totes
facilitats i predisposició un plaer i continuem
sent una veritable ‘Ciutat Film Friendly’.

TERRASSA FILMOFFICE
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Relacions institucionals
Continuem, com els últims anys, enfortint
relacions amb associacions pròximes del nostre
sector, principalment amb la Catalunya Film
Commission, l’Spain Film Commission i amb la
Taula Local de l’Audiovisual.
Tot i les dificultats donades per la pandèmia i la
necessitat de fer-ho gairebé tot via telemàtica, des
de la Terrassa Film Office hem estat actius en
moltes activitats i hem participat en totes. A
continuació recollim algunes de les més destaca‐
des on vam participar:

Participació al European FilmMarket dins el marc
del festival de cinema de la Berlinale. Al mes de
febrer - una de les úniques activitats fora del
territori fetes durant el 2020- el responsable de la
Film Office i del Parc Audiovisual vam viatjar a
Berlin per participar-hi jornades i ponències, una
d'elles la que organitza anualment Catalan Films i
Catalunya Film Commission en l’EFM. Com sempre,
la participació a Berlin va suposar enfortir les
relacions amb diferents agents del sector europeu
i donar encara més visibilitat a Terrassa com a
ciutat que aglutina tots els serveis per donar
acollida a tota mena de projectes internacionals.

Presentació de l'actualització estratègica del
sector audiovisual a Catalunya, organitzada pels
companys del Clúster Audiovisual de Catalunya
ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
(GENCAT), al mes de novembre. L’objectiu
d’aquesta interessant presentació va ser la posada
en comú de les dades actualitzades del sector
audiovisual a Catalunya que va servir per
identificar les principals tendències de negoci i els
reptes estratègics del sector. Els participants en
el debat van ser Miquel Rutllant, president del
Clúster Audiovisual i director general Grup Lavinia;
Bernat Aragonés, Film Editor & VFX Supervisor,
Antaviana Films; Ignasi Comillas, director Veranda
TV.

I Virtual Meeting Shooting in Spain (decembre 2020). Organitzada per l’Spain Film Commission,
associació amb la qual tenim una presència i activitat més intensa en l’actualitat. Sota el títol ‘Com han
canviat els trets a Espanya després de l'arribada de COVID?’, la trobada va reunir professionals de l'àmbit
audiovisual que van exposar i debatre sobre la situació actual dels rodatges al nostre país, tant des del
punt de vista nacional com internacional. A la Taula rodona, moderada per Teresa Azcona, vicepresidenta
de la Spain Film Commission, van participar Carlos Rosado, president de Spain Film Commission; Olmo
Figueredo, conseller delegat i productor de La Claqueta. El productor responsable de "La Trinchera
infinita" (el següent representant d'Espanya als Oscars 2021); Denise O'Dell, CEO de Babieka Films.
Productora de serveis internacionals a Espanya i James Costos, ambaixador honorari d'Espanya Film
Commission als EUA i president dels estudis Secuoya. Tots ells van fer les presentacions i debat al voltant
del tema "El rodatge a Espanya (Covid i post Covid)".

TERRASSA FILMOFFICETERRASSA FILMOFFICE
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El Parc Audiovisual, com a membre de la Taula de
l’Audiovisual que gestiona les accions de la ciutat
com a part de la Xarxa de Ciutat Creatives de la
UNESCO ha realitzat, inclús durant el confinament,
moltíssims projectes aquest 2020. La proposta de
creació de peces audiovisuals des de casa (durant
el confinament) sota el lema ‘Young at home films.
Film at home, stay safe’, la ‘I Trobada virtual
d’artistes - Creativitat Preventiva’, juntament amb
la resta de ciutats UNESCO de cinema d’Espanya
o la ‘7mana de cinema’, amb el ‘Festival One Shot’
com a iniciativa destacada, ha estat només alguns
dels projectes que aquest any han concentrat els
esforços de l’equip. Esforços que, més que mai,
han estat molt intensos per adaptar-nos a les noves
maneres de comunicar-nos en aquesta nova
situació: propostes realitzades íntegrament online,
amb directes en streamings, videoconferències i
una ajustada coordinació a distància amb les altres
ciutats, van donar resultats molt engrescadors i
profitosos. En molts casos, aquestes activitats han
obert vies de diàleg que suposen la continuïtat de
molts dels projectes esmentats en el futur.

A CONTINUACIÓ DETALLEM ALGUNES
ACTIVITATS D’AQUEST 2020.
Com a part de la xarxa estatal de ciutats creatives
vam participar en les jornades que Burgos va
organitzar sota el nom ‘Burgos - II Encuentro de
Ciudades Creativas’. L’objectiu va ser consolidar
les diferents línies de treball de les ciutats espa‐
nyoles, donar la benvinguda a les noves incorpo‐
racions (Valladolid i Llíria) i definir un full de ruta
per compartir amb les representants institucionals
que van assistir-hi. L’equip del Parc va fer una
presentació pública del projecte de Terrassa City
of Film.

En l’edició d’enguany del FITUR 2020, dins l’espai
d’activitats coordinat per la Spain Film Commission
i que tenia per títol “Fitur Screen 2020” la ciutat va
tenir presència mitjançant un estand -dissenyat
per l’equip del Parc Audiovisual- i durant tota la
durada d’aquesta fira. Es va comptar també amb
l'assistència del regidor de Projectes Audiovisuals
amb l’objectiu treballar plegats i reforçar de marca
de ciutat, així com tancar projectes de futur
orientats al turisme cinematogràfic.

En el marc del projecte INHOPP I DROPS &
OCEANS, que té per objectiu afavorir el desenvo‐
lupament d’un país econòmicament més que vul‐
nerable com és Haití, es va manifestar la voluntat
de donar suport a la delegació rebuda d’aquell país
a la iniciativa de creació de l’Haití Film Office en
aspectes com podrien ser l’assessorament al
projecte o la transferència de coneixement.

Al voltant de la celebració del Dia de la música, es
va dur a terme de la mà de Llíria, ciutat de la Música
de la UNESCO, una iniciativa singular que va unir
tant el jazz com l’audiovisual. Músics d’arreu del
món, incloent-hi de Terrassa, van interpretar
variacions de la peça clàssica “Work Song” es va
convertir en homenatge a tots els treballadors del
món que estaven enfrontant la pandèmia en
primera línia. L’equip del Parc va ser l’encarregat
de l’edició d’aquest vídeo que va servir com a peça
central de promoció per a la data. La UNESCO va
apadrinar la commemoració i va ressaltar la
iniciativa.

Sota el lema ‘Young at home films - Filma contra
el virus des de casa!’, vam engegar una campanya
mitjançant les xarxes socials per animar la
ciutadania a gravar els seus propis vídeos per
poder explicar i compartir com estaven vivint la
situació d'excepcionalitat durant el confinament,
com una mena de ‘catarsi’ a través del llenguatge
audiovisual oberta a tothom amb missatges que
ajudessin a la conscienciació i a la prevenció
davant la COVID19. Per poder guiar millor als joves
participants en el concurs també vam proporcionar
eines útils com ara materials didàctics en línia,
programari gratuït d’edició de vídeo i els recursos
disponibles al web com el Manual bàsic ‘Fent
Cinema’ sobre producció cinematogràfica, creat
per l’equip del Parc Audiovisual de Catalunya. La
iniciativa va tenir una molt bona acollida i es van
presentar una trentena de produccions, algunes
d’elles acadèmiques, com les dels alumnes de
l’Extraescolar de Cinema de l'Institut de Terrassa
però també de creadors i artistes de renom com
l’Aleix Masferrer, productor de programas de
Globomedia i Mediapro i l’actriu Nur Aiza.

La UNESCO es va fer ressò del projecte al seu web
oficial i el va destacar com a bona pràctica a l'hora
d'afrontar la pandèmia de la COVID19. Aquesta
iniciativa va comptar també amb el suport de la
XANASCAT i el Centre Internacional per la
Creativitat Audiovisual d’Igualada.

A l’octubre vam celebrar la ‘7manadel cinema’que
celebrem cada any emmarcada en la celebració
del Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual. Aquest
2020 la programació va estar determinada per les
restriccions imposades per prevenir l’expansió de
la Covid19 i moltes activitats que estaven previstes
que siguin presencials, van haver de ser suspeses
o adaptades a versions online. No obstant això, les
dues activitats principals que es van mantenir van
ser un veritable èxit.

Com a novetat de la setmana es va celebrar la
primera edició del Festival ONE SHOT, iniciativa
impulsada per la Societat Coral Joventuts Musi‐
cals, membre de la Taula Local de l’Audiovisual, i
d’altres creadors audiovisuals de la ciutat. Del 20
al 25 d’octubre es va celebrar aquest festival,
novetat d’enguany, que neix com a continuació del
concurs ‘Pla Seqüència’ celebrat fa anys a la ciutat.
Com el seu nom indica, les obres presentades
havien d’estar enregistrades en un sol pla seqüèn‐
cia, sense possibilitat de repeticions, ni
de muntatge o qualsevol manipulació.

Malgrat el confinament, la proposta del One Shot
va tenir una gran acollida i participació internacio‐
nal amb 1771 pel·lícules inscrites, procedents de
102 països. Les pel·lícules a concurs es van poder
veure a través del canal del "One Shot - Terrassa
City of Film" per Youtube i Facebook.

Sota el títol ‘Creativitat Preventiva: 1a Trobada
d'artistes i creadors de les Ciutats Creatives
UNESCO Espanya’, l’equip del Parc va organitzar i
liderant per primera vegada aquesta proposta
representant la nostra ciutat. Les jornades, amb
participació de les 9 ciutats UNESCO de l’estat i de
les quals vam ser amfitrions digitals, va comptar
amb la participació virtual de 16 professionals
destacats vinculats a les diferents ciutats, amb el
dibuixant i creador de videojocs Conrad Roset i
l’artista plàstica Anna Taratiel com a exponents
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culturals destacats de Terrassa. Grans artistes de
l’escena nacional entre ells l’escriptor Manuel
Vicent, el xef Quique Dacosta, el músic Llibert
Fortuny o el paleontòleg Eudald Carbonell, també
van ser ponents en les xerrades.

Les intervencions, molt enriquidores i reflexives,
van girar envers l’exposició de les diferents
realitats del sector cultural de cada gènere i cada
ciutat a l’hora de fer front davant l’actual crisi de
la Covid19, la resiliència dels artistes davant l'ad‐
versitat i el paper de la creativitat en la reconstruc‐
ció de les ciutats del futur, com a eina clau de
creixement i desenvolupament social i cultural. Les
sessions van ser un veritable èxit, per l’entusiasme
dels participants i les conclusions a les quals vam
arribar, i va marcar un primer pas en la realització
de trobades semblants, en cooperació amb la resta
de ciutats ‘germanes’ UNESCO d’Espanya, en el
futur. Aquestes jornades es van transmetre en
streaming a través del canal de Youtube de la
Terrassa City of Film i van comptar amb +650
visualitzacions.

Des de la regidoria de Projectes Audiovisuals de
l’Ajuntament de Terrassa juntamnet amb els res‐
ponsables de la Revista ‘Castells’ es va liderar la
creació d’un festival audiovisual on cinema i
castells es donin la mà sota el títol ‘Festival cinema
i castells’. Aquest any es va fer la presentació
retransmesa en línia a través del canal de Youtube
de Terrassa City of Film.

A finals de mes de novembre vam liderar des de
Terrassa, la trobada UNESCO Film Cities - Film
Education and Media Literacy Forum juntament
amb altres ciutats de la xarxa. El primer Fòrum
internacional sobre educació cinematogràfica i
alfabetització mediàtica va comptar amb la
participació de 6 ciutats de cine UNESCO: Bradford,
Busan, Lòdz, Postdam, Sarajevo, Valladolid i l’equip
de Terrassa City of Film com a moderadors i ponent
en aquesta trobada digital. Aquesta trobada
internacional ens va permetre tenir una experièn‐
cia molt enriquidora, on vam debatre sobre cinema
i mitjans de comunicació i la seva aplicació en
l’alfabetització i transmissió de coneixements i
bones pràctiques sobretot en els centres educatius
i diferents col·lectius socials. A les xerrades es va

crear un diàleg molt interessant, ja que ens va
permetre descobrir, i alhora demostrar, com
cadascuna de les ciutats ens servim del cinema,
del seu llenguatge i poder de cohesió, per inspirar
i potenciar el talent en els més joves. També amb
altres ciutat de la xarxa UNESCO vam participar en
Third Forum of UNESCO Creative Film Cities in Bitola
2020, una Taula de debat online orientada a la
situació de l’audiovisual a cada ciutat i en temps
de pandèmia

En la línia de debat online i transferència de
coneixement, vam participar com a moderadors en
les jornades Cinedays 2020 Shaping the future of
the Audiovisual ecosystem: what role for the
Unesco Film Cities? organitzades per Roma (ciutat
UNESCO de cinema). Van estar enfocades a
repensar el paper que les ciutats creatives poden
jugar en el món audiovisual - des de la creació a
l’exhibició - no només en el context pandèmic
actual sinó encarant els reptes del futur més
pròxim.

Durant aquest temps d’excepcionalitat que encara
dura, s’ha acomplert amb tots els compromisos
associats a la pertinença a la Xarxa Internacional

de Ciutats Creatives de la UNESCO, com han estat
la participació en totes les trobades internes de
treball, el suport a les noves ciutats que volen
elevar la seva candidatura o la valoració dels
informes anuals d’activitat. Pel que fa al govern
local, s’ha treballat en coordinació amb la Directora
de Projectes Audiovisuals de l’Ajuntament de
Terrassa i participat en les trobades de la Taula de
l’Audiovisual, la Taula de Treball de creació i
promoció del producte turístic i les diferents
comissions organitzatives que se n’han derivat.
També es van iniciar contactes amb el Gremi
d’Hostaleria que van quedar en pausa pel confina‐
ment.

Ja per acabar cal destacar la bona feina de dues
estudiants en pràctiques que, a través de dos torns
consecutius, han donat suport a les tasques del
projecte. Aquesta col·laboració s’emmarca en el
conveni que Parc Audiovisual té vigent amb la
Universitat de Barcelona - Facultat de Filologia i
Comunicació.

‘Davant la propagació del coronavirus, la ciutat de Terrassa ha mo-
bilitzat el seu potencial cinematogràfic. El projecte creatiu ‘Young
at Home Films’, té com a objectiu proporcionar veu al talent, la
creativitat i l’enginy en la lluita contra la Covid19’. UNESCO

TERRASSA CITY OF FILMTERRASSA CITY OF FILM
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COMUNITAT EMPRESARIAL

En 2020, malauradament moltes empreses
instal·lades al Parc Audiovisual -algunes d’elles
amb molts d’anys d’antiguitat a ‘casa nostra’-
van patir directament la cruesa de la crisi
econòmica provocada per la pandèmia. Com
exposem en la memòria econòmica, per intentar
pal·liar aquesta situació, al segon trimestre de
l’any s'elabora un pla de xoc consistent en la
condonació de dues mensualitats de lloguer i
serveis, i l’ajornament d’una tercera mensualitat
en sis pagaments. No obstant això, no hem pogut
evitar que la comunitat d’empreses hagi patit
moltes baixes.

Respecte de l’exercici anterior, malauradament
doncs, s’han produït 19 baixes en el clúster
empresarial, però han estat compensades amb
les 11 altes d’empreses que han apostat per
establir les seves oficines al Parc Audiovisual.

Entre les nouvingudes trobem companyies
dedicades a la gestió i assessoria en eficiència
energètica industrial, la comunicació integral
-amb serveis com la consultoria d'estratègia i TI
per a negocis, disseny gràfic, desenvolupadors
de programari i tecnologies web- o el disseny
de moda i vestuari específic per a produccions
audiovisuals.

Amb totes les empreses instal·lades que formen
part de la comunitat al Parc es genera un context
de valor afegit i possibles sinergies entre les
mateixes empreses així com pel mateix Parc.
Algunes d’elles fins i tot, col·laborant amb
rodatges acollits a platós.

El Parc, com a espai d’oficines i despatxos, amb
tots els serveis que oferim i l’entorn únic que ens
envolta, fa que any rere anys ens consolidem
com un lloc molt atractiu i amb un alt valor afegit
per a les empreses.

Empreses RESIDENTS:
• ad - Comunicació
• Adela Llorens Estilista
• Albira Solutions
• Another light
• Antycip
• Barcelona Classic Concert
• Beauty & Care Laboratories
• Beth Bacardit
• BlockTac
• Branstom
• Casanovas Human Touch
• CB Estudio
• Como un pez en el agua
• Consultrónica
• David Borràs Cima
• Energy Tools
• Estudi16
• Iberdeli
• Just for fun
• Kineasia S.C.P. / Cine Àsia
• LaAnet
• Magda Farré
• Massip CG
• Ninna Bach
• Nostromo Pictures
• One work Business Group
• Ondagara
• Restaurant Première – Oritel Europa
• Sensofar
• Smartmarinas Projects
• Super Power Global
• Tecnologika
• Vac in Bag
• Vicent Consultor i Associats
• VSN
• 2CR Centre de restauració i conservació -
Filmoteca de Catalunya
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JORNADES I ESDEVENIMENTS

Visites
Com és lògic, el gruix d’esdeveniments que anys anteriors omplien d’activitat -més de caràcter social-
el Parc (‘Claustre Events’, rodes de premsa, concerts, directes, etc.) aquest 2020 no s’han pogut realitzar,
per raons òbvies. Desitgem que, amb la normalització que a poc a poc sembla que anem tenint, es puguin
reprendre totes aquestes activitats i esdeveniments que tant ens agrada organitzar i acollir, ja que serà
un bon senyal que la pandèmia va retrocedint i es va superant.

Totes dues propostes permeten als ciutadans accedir-hi de manera gratuïta al Parc, a gran part del
recinte, de la zona ‘museu’ i els platós disponibles. Acompanyades d’un discurs explicatiu molt complet
sobre la nostra activitat audiovisual, com a entorn professional que reuneix una cinquantena d’empreses
i com a pol industrial on conflueixen multituds d’oficis i agents del sector, les visites de Festa Major
reben una excel·lent acollida per part dels ciutadans fet que ens motiva per continuar endavant amb les
propostes.

JORNADES IESDEVENIMENTS

A l'inici de 2020, abans de la pandèmia, encara podíem gaudir de les visites sense mascaretes, ni distàncies de
seguretat.
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Malauradament enguany no ha estat possible ser
tan actius en la nostra interacció amb la ciutadania
com haguéssim volgut per la impossibilitat de dur
a terme moltes més activitats i donar així més
visibilitat a la nostra activitat. Com és lògic, a causa
de les mesures de confinament i distanciament
dictades per les autoritats sanitàries, no s’han fet
pràcticament visites al Parc Audiovisual, no s’han
realitzat les Rutes de cinema (de la mà de la Film
Office), ni ens hem sumat a cap activitat de la ciutat
com se sol fer, per exemple per la Festa Major o la
Fira Modernista, ja que no es van realitzar.

Pàgina web i xarxes socials
No obstant la situació global, hem intentat
potenciar la comunicació a través de les nostres
xarxes Socials, web i a través de notes de
premsa, informant i compartint tota la informació
sobre els rodatges acollits als nostres platós i
altres activitats que hem posat en marxa aquest
any. Exemple d’això, ha estat la promoció de
l’estrena de la segona temporada d’’Hache’ (en
paral·lel a les XXSS de Netflix i Weekend
Studios) amb molt bon retorn no només del públic
en general sinó també per part dels productors
i actors de la sèrie, amb molta complicitat i
agraïment per l’atenció al Parc durant el rodatge.

Durant els mesos més complicats de confina‐
ment, vam establir un diàleg directe amb els
responsables de comunicació de l’Ajuntament
de Terrassa per tal que les nostres xarxes (tant
de Parc com les de Terrassa City of Film, que
també gestionem) es convertissin, durant un
temps, en un ‘aparador’ per oferir informació
rellevant sobre mesures de seguretat contra la
Covid19, indicacions sanitàries i altra informació
rellevant. En aquest sentit, ens plau haver pogut
col·laborar en una situació completament
excepcional per oferir un servei públic, de la mà
dels companys del consistori.

Internacionalització: presència
en festivals i mercats
Una de les participacions en què vam participar
en 2020, just abans de l’esclat de la pandèmia,
va ser la presència en el Marché Du Film a Berlin
per participar-hi jornades i ponències, una
d'elles la que organitza anualment Catalan Films
i Catalunya Film Commission en l’EFM. Com
sempre, la participació a Berlin va suposar
enfortir les relacions amb diferents agents del
sector audiovisual europeu i donar encara més
visibilitat i projecció a Terrassa com a ciutat
que aglutina tots els serveis per acollir a tota
mena de projectes internacionals.

Malauradament, degut a la impossibilitat de
viatjar per les restriccions de mobilitat per la
crisi sanitària mundial, no hem pogut atendre
altres festivals o mercats.

Relacions institucionals.
Coŀlaboracions i projectes
Una de les altres activitats en què hem tornat a
participar en 2020 ha estat la participació,
juntament amb Telefonica i CITM_UPC partici‐
pem de la creació del primer ‘Lab Digital Home’
una iniciativa universitat-empresa perquè
l’alumnat desenvolupi projectes innovadors
relacionats amb la digitalització de les llars. Les
propostes se centren en com la tecnologia pot
ajudar a les llars des del punt de vista de
l’entreteniment, la connectivitat i trobar-se bé i
segurs a casa. L’objectiu final d’aquesta inicia‐
tiva és aconseguir retenir el talent que acadè‐
micament es cou a la ciutat i, mitjançant
l’acompanyament professional de projectes,
afavorir que aquests es quedin a Terrassa. En
aquest apartat s’ha dut a terme el seguiment
acadèmic -encapçalat pel CITM-UPC i Telefóni‐
ca Open Future-, d’un laboratori de creativitat
360 orientat a què els alumnes, en el marc d’una
assignatura del Grau acadèmic, puguin desen‐
volupar projectes d’I+D aplicada. En aquest cas,
en col·laboració molt estreta amb Movistar+.

A finals d’any, hem fet difusió juntament amb
l’Ajuntament de Terrassa (impulsor del projec‐
te conjuntament a l’ICEC i el Departament
d’Indústria de la Generalitat de Catalunya) de
l'aposta institucional que es fa per Terrassa
en l'àmbit audiovisual, el coneixement i la
innovació optant als Fons Europeus Next Ge‐
neration. L’objectiu és convertir-nos en hub
audiovisual de sud d'Europa amb el Parc com
a principal eix del projecte. La possible
ampliació del recinte que es portaria a terme
suposarà un gran avantatge no només per a la
ciutat, sinó també pel territori amb la creació
de milers de llocs de treball. La dedicació i
coordinació per fer arribar a la ciutadania
aquesta notícia és només una mostra de
l’interès de tots plegats de visibilitzar el valor
que significa el Parc dins el sector, però també
com a aposta de ciutat enfocada en l’àmbit
audiovisual.

COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ
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CLAUSTRE EVENTS. EL PARC COM A ESPAI DE CELEBRACIONSDESENVOLUPAMENT TÈCNIC I

D’INFRAESTRUCTURES

Un any més, cal ressaltar l’habitual dicotomia entre
ús i desgast (obsolescència i antiguitat) de les
instal·lacions, així com en la necessitat de reforçar
el servei de suport i seguiment a les activitats de
producció i també, en altres àmbits relacionats
amb el Departament Tècnic.

Manteniment. Hem desenvolupat del pla integral
de manteniment de les infraestructures preventiu
i correctiu que inclou la revisió de l’Alta i Baixa
tensió elèctrica, clima, ascensors, parallamps,
sistema de protecció contra incendis, estat de la
xarxa d’aigua potable i sanitària, sistemes informà‐
tics de control (clima, portes), tractament preventiu
contra la legionel·losi, etc. Conjuntament amb
l’empresa de manteniment INELT -actual conces‐
sionària del servei- s’ha donat compliment a la
responsabilitat normativa pel que fa al manteni‐
ment d’instal·lacions i s’han establert mesures de
prevenció per evitar avaries a mitjà termini a les
instal·lacions en ús habitual (zones de producció
audiovisual i clúster empresarial).

Cal destacar que la mateixa idiosincràsia de
l’edifici de l’antic hospital i, alhora, un espai reha‐
bilitat només en el seu embolcall, també aboquen
a imprevistos de molt impacte, encara més quan el
manteniment preventiu d’aquest edifici – i per raó
de recursos materials i humans- és molt bàsic.

També hem dut a terme reparacions de clima
crítiques focalitzades en zones d’alta sensibilitat
com la de Serveis auxiliars A-B i l’Edifici A. Ha
calgut fer diferents actuacions per recuperar el
servei bàsic necessari per als usuaris, com ara la
de producció de fred i les calderes de l’edifici
principal d’oficines. Han estat actuacions d’urgèn‐
cia, ja que incideixen en el confort laboral
imprescindible dels usuaris així com la qualitat del
servei final que dispensa Parc.

Telecomunicacions. Per una banda, s’ha canviat
l’electrònica de gestió lògica de dades, concreta‐
ment el Firewall decidint-nos per la marca Fortinet.
El servei de telefonia, que anteriorment operava
sobre una centraleta Asterisk ja obsoleta, s’ha
migrat íntegrament al núvol a través de solucions
VIPCOM. En conseqüència, també s’ha decidit no

renovar la relació amb l’anterior proveïdor INDIGO
i passar a Vertical Iberia. A final de l’any ja es van
començar a desenvolupar noves millores, en
aquest cas pel que fa al servei d’internet sense fils
del recinte, o la que, per raons d’avaria, a implicat
la substitució de diferents commutadors (switchs)
de l’edifici A.

Estudis de viabilitat tècnica per al desenvolupa‐
ment de nous platós. El moment de la indústria
audiovisual nacional sembla requerir més infraes‐
tructures de suport on desenvolupar l’activitat
present i per tal de ser competitius en un futur i a
escala internacional.

Desperfectes ocasionats per la pluja. Arran d’una
mala actuació per part de l’empresa propietària del
repetidor de telefonia allotjat a la coberta de
l’edifici A (Movistar/Telxius), es van patir dos
episodis consecutius d’inundacions. Aquestes van
afectar la tercera i segona planta de l’edifici
d’oficines, malmetent diversos materials emmagat‐
zemats. Actualment l’incident està en tràmit a
través de les asseguradores pertinents.

DESENVOLUPAMENT TÈCNIC ID’INFRAESTRUCTURES
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Reparacions i sanejaments de la finca i determi‐
nades instal·lacions en el marc de la relació Parc
Audiovisual i Patrimoni Municipal i que han derivat
en:

● Cornisa de l’antic hospital. S’ha fet la revisió
anual d’aquesta malla que actualment
envolta i subjecta tot el sòcol de pedra
(cornisa) de l’edifici de l’antic hospital. Se’n
trauran conclusions sobre la vida útil restant
i quan caldrà dur a terme una actuació
reparatòria definitiva.

● Filtracions a la terrassa sobre la Capella:
S’han sanejat goteres tant a la zona del
claustre com a l’interior de la Capella
sobretot les de la terrassa principal.

● Escomesa de clavegueram: aquest any s’han
patit diferents moments d’embús del
clavegueram. Un d’ells i que va afectar la
caseta de l’entrada, va requerir una
actuació d’urgència tant pel que fa al
sanejament -per evitar les condicions
d’insalubritat derivades- com a la
reconducció del mateix tub; aquest estava
connectat a l’entramat antic de l’hospital, fet
que s’ha corregit i ara enllaça amb el
sistema nou de residuals.

● Teulada de la Capella: a causa de diferents
episodis de fort vent va caldre revisar i
posar noves teules a la coberta de la
capella, incloent-hi els laterals.

● Baixants de pluvials - Coberta de l’antic
hospital: ja que els baixants no eren
capaços de suportar pluges intenses es va
decidir executar preventivament l’augment
dels punts de fixació de tots els tubs de
pluvials de la coberta de l’edifici antic per tal
d’evitar moviments bruscos en cas d’entrar
en càrrega.

Rodatges amb requeriments especials. Com
sempre, l’equip Parc ha estat pendent de les
necessitats dels rodatges més exigents com és el
cas d’Operación Triunfo amb un ús 7/24 i gales en
directe.

En aquest apartat, cal destacar actuacions en
referència a la millora de la instal·lació i les seves
infraestructures per a usos i requeriments especí‐
fics de rodatge:

● Magatzem d'attrezzo: adaptació dels
accessos i interiors d’un espai de gairebé
300 m2. Aquest es destina a usos polivalents,
principalment, magatzem.

● Il·luminació LED a tots els projectors interiors
dels quatre platós del Parc, millorant tant en
qualitat lumínica i de treball, com en estalvi.

Donades les necessitats associades a l’activitat de
rodatge s’ha continuat fent ús de la borsa de
professionals de suport de rodatges. També hem
realitzat selecció personal per a un nou pla d’ocu‐
pació: a finals d’any s’ha col·laborat amb Foment
de Terrassa pel que fa a la selecció de quatre
operaris, dos per cobrir feines de paleta i dos de
pintura, per a tasques de manteniment en el recinte
del Parc durant l’any 2021. Tot s’ha englobat en el
programa extraordinari TREBALL I FORMACIÓ
COVID-19.
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INDICADORS ECONÒMICS

Tal com hem apuntat al dossier de la Memòria
Econòmica 2020, repassem alguns aspectes
destacats.

L’any 2020, marcat per la pandèmia mundial de la
COVID19, s’ha reflectit en aspectes positius i
d’altres negatius respecte a l’activitat del Parc
Audiovisual. Per una banda, la pèrdua d’empreses
de la nostra comunitat d’empreses, especialment
castigades pel context crític que estem vivint. Per
l’altra, els que podem considerar com a una molt
bona notícia pel que fa a la pràctica plena ocupació
que hem tingut en els platós i espais de rodatge.

En aquest últim període, el fet d’estar llargues
temporades ‘a casa’ (confinament), hi ha hagut un
clar augment de la demanda de continguts, ja que
hem passat moltes més hores davant del televisor
o d’altres dispositius domèstics. En aquest sentit,
ens hem vist ‘beneficiats’ perquè les productores
i grans plataformes SVOD han continuat amb una
activitat constant, malgrat les noves condicions
imposades en un context global diferent.

És del tot clar que hi ha una marcada tendència
cap a un canvi d’hàbits en el consum de continguts:
ja no ens esperem una setmana per veure la nostra
sèrie favorita, ara visionem tres temporades en un
cap de setmana, per exemple. És per això que les
produccions que més hem acollit enguany són
sèries, ja que omplen de propostes les plataformes
i que els usuaris “engoleixen” a un ritme vertiginós.

En definitiva, hem d’agafar perspectiva i no quedar-
nos només amb aquest any i les seves singularitats,
sinó també mirar el comportament històric de
l’ocupació de platós dels últims anys al Parc
Audiovisual, que també han estat caracteritzats per
una ocupació gairebé plena. És una bona notícia,
doncs, que malgrat tot l’activitat al Parc s’hagi
mantingut de manera regular, assumint nous reptes
que han suposat, en molts casos, una dedicació
afegida per part de tot l’equip humà i tècnic que
conformem el Parc Audiovisual.

2019

2020

19%

24%
57%

Lloguers dels Rodatges
Lloguers del Clúster
Prestació dels Serveis

24%

60%16%

Per tal veure el conjunt d’ingressos tant de l’activitat audiovisual com del clúster d’empreses,
es mostra la següent comparativa entre l’exercici anterior i l’actual.

INDICADORSECONÒMICS
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L’activitat al Parc Audiovisual durant el 2020 ha
estat intensa malgrat el context mundial marcat per
la pandèmia. L’activitat, en conjunt, ha estat en
marcada sintonia amb els darrers exercicis fet que,
com hem exposat en línies anteriors, és positiu.
Això ho reflecteix el nombre de produccions
acollides, en menor mesura els esdeveniments
(que hem pogut portar a terme principalment la
segona meitat de l’any) i en el dia a dia de les
empreses residents.

Sens dubtes, la nova situació que tots hem hagut
d’enfrontar ens ha empès a fer alguns esforços
orientats a mantenir l’activitat, tot i les circumstàn‐
cies, no només per part nostra sinó també per part
de tots els agents que intervenen en el sector
audiovisual. En aquest sentit, és un bon exemple,
que productores al darrere de gran produccions
audiovisuals (com Gestmusic Endemol) hagin
apostat per ser els primers a recuperar l’única
“normalitat” que era possible a casa nostra i
reprendre les gravacions en condicions ben dife‐

rents. Com és lògic, hem acompanyat tots els
nostres usuaris en tot moment, contribuint a fer
viable qualsevol projecte fins i tot en aquesta època
d’enormes contratemps.

La lenta, però esperançadora evolució per superar
la pandèmia, és una bona notícia per a tots i de ben
segur el nostre sector tornarà a tenir la força i
empenta que el caracteritzen. Aquest 2021 tornem
a renovar energies reforçant el nostre compromís
per continuar donant tot el suport possible al
sector, oferint-nos cada cop més com el hub
audiovisual de referència en el nostre territori i el
sud d’Europa.

La nostra aposta en el sector audiovisual, que és
un compromís que transmetem en el nostres
missatges a la ciutadania i també en la nostra
activitat diària, agafa molta embranzida aquest
2021. Ens proposem, com sempre, seguir construint
un futur molt engrescador amb molta il·lusió,
formant part de la gran família del món audiovisual.

CONCLUSIONS CONCLUSIONS
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