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Després que s’acabessin les obres dels platós 3 i 4 i el nou 
pàrquing adjacent, i que el Parc Audiovisual es consolidés 
com a un important centre de producció, el 2012 ha estat 
l’any de la  continuïtat i normalització d’aquest procés. Els 
nous platós han permès la captació de produccions més 
complexes i amb més requeriments, sumat a la possi-
bilitat d’acollir paral·lelament més projectes alhora. Així 
doncs, l’ampliació de l’espai de producció ha confirmat 
la seva necessitat en un delicat moment on la mancança 
d’ofertes (platós i serveis auxiliars) per rebre a les produc-
tores hagués estat força negatiu. 

El darrer any el Parc Audiovisual ha agafat velocitat 
de creuer mantenint el ritme d’activitat després de la 
construcció dels nous platós (zona sud, platós 3 i 4). S’ha 
confirmat així la seva necessitat,  ja que hem pogut acollir 
rodatges que, per coincidència de dates amb d’altres, 
perdíem o ens resultava de gran dificultat poder combinar.

Aquest any hem pogut recollir el fruits de les obres realit-
zades que han estat el gran reforç que necessitàvem per 
poder acollir produccions amb alts requeriments tècnics, 
especialment les coproduccions de cinema. Un exemple 
d’això ha estat el poder acollir els rodatges de  grans 
produccions com ara “Grand Piano” o “Mindscape”, però 
també hem pogut, així, millorar l’oferta a les produccions 

de publicitat com ara l’anunci del nou Audi R8 amb un 
gran desplegament tècnic, possible gràcies a les infraes-
tructures dels platós.

La major capacitat per acollir grans produccions simultà-
niament ha triplicat el nombre de dies d’ocupació de plató 
en relació a l’any anterior, amb un notable increment de 
l’ús de tots ells. Això ha permès que poguéssim acollir 
moltes de les grans produccions cinematogràfiques 
espanyoles al Parc Audiovisual, fent que la qualitat de 
les produccions (per la importància del seu repartiment, 
directors, equip tècnic, inversió, etc.) hagi augmentat 
considerablement respecte a anys anteriors. La publici-
tat ha mantingut l’activitat en el nombre total de produc-
cions, encara i millorant la seva rendibilitat duplicant el 
temps d’ocupació de plató.

Les accions comercials i de màrqueting realitzades 
aquests anys han donat els resultats esperats amb el 
reconeixement nacional i internacional de la qualitat dels 
equipaments i dels serveis que ofereix el personal del 
Parc. La fidelització de les productores que ens tornen a 
escollir per rodar, així com la captació  de nous clients 
són un reflex, tot i la inestable situació del sector, de la 
consolidació del Parc com una de les millors opcions de 
rodatge en plató del país.

Aquest darrer any el Parc Audiovisual ha agafat velocitat de creuer man-
tenint el ritme d’activitat després de la construcció dels nous platós.

El primer any a ple rendiment

Presentació
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Per tal d’aconseguir l’optimització de la producció, aquest 
any s’han centrat els esforços en millorar els mecanis-
mes i metodologies de promoció de l’activitat audiovisual 
feta al Parc i a la ciutat. Per aconseguir-ho s’ha reforçat la 
relació amb els mitjans de comunicació (no només locals 
sinó també nacionals, internacional i del sector), l’activi-
tat a les xarxes socials (en permanent diàleg amb entitats 
com l’ESCAC, l’Acadèmia del cinema Català, publicacions 
audiovisuals, escoles de cinema...), la periodicitat a l’hora 
de fer els enviaments massius de material promocional i 
balanços d’activitats (newsletters), etc.

Aquest any, i seguint en aquest línia d’actuació, el Parc 
Audiovisual ha fet insercions publicitàries puntuals tot 
valorant els recursos i la importància d’aparèixer en publi-
cacions reconegudes del sector.
Es va fer inserció publicitària al catàleg anual de l’Spain 
Film Comission, xarxa espanyola d’oficines fílmiques (de 
la qual la Terrassa Film Office n’és membre actiu) junta-
ment a l’article promocional de la ciutat com a localització 
de rodatge. A la revista ‘Cineinforme’, a l’edició especial 
del Festival de Cinema de Sant Sebastià, també es va 
incloure publicitat del Parc acompanyada d’un ampli 
article realitzat pels redactors de la publicació. Com a 
conseqüència, productores, creadors i diverses entitats 
es van posar en contacte amb nosaltres per tirar endavant 
els seus projectes, fet que confirma que petites inversions 

publicitàries fetes en les publicacions adequades donen 
excel·lents resultats.

Les tasques de comunicació i màrqueting portades a 
terme aquest any han reforçat la presència del Parc Audio-
visual a diferents publicacions no només del sector sinó 
també a reconeguts mitjans de comunicació generalistes. 
El plantejament de la informació enviada ha estat clau a 
l’hora de tenir una resposta positiva per part dels equips 
de redacció i la posterior publicació efectiva. Per una 
banda, adaptant el discurs depenent del mitjà (abast 
geogràfic, temàtica, etc.) tenint en compte la informació 
més interessant i adient per cadascú i, per altra, tenint 
una regularitat pautada en els enviaments de les notes de 
premsa i butlletins.

La gran majoria dels rodatges i activitats realitzades al 
Parc i la ciutat aquest 2012 han tingut difusió als mitjans 
de comunicació augmentant significativament respecte a 
anys anteriors (prop de 250 articles). L’ascendent presèn-
cia als mitjans de comunicació és resultat, per una banda, 
de metodologies específiques de treball i enfortiment dels 
vincles amb els periodistes i, per l’altra, en el fet que el 
Parc ha aconseguit tenir en l’actualitat un nom recone-
gut dins el mapa del món audiovisual actual i una major 
difusió.

Optimitzar recursos, organitzar i enviar la informació de manera idònia i 
poder obtenir així millors resultats comercials, han estat tasques clau per 

tal de reforçar la capacitat productiva del Parc Audiovisual.

Accions comercials

Centre de Producció

Centre de Producció
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Suport directe a les produccions acollides
Convocatòria i roda de premsa ‘El cuerpo’. Entre els serveis que ofereix el Parc Audiovisual a les productores 
s’inclou l’organització i/o col·laboració en les convocatòries de premsa de presentació de les produccions que acull.

La productora Rodar y Rodar, juntament amb l’agència DyP Comunicació, van realitzar al Parc Audiovisual la presen-
tació oficial a mitjans de comunicació de la pel·lícula ‘El cuerpo’, amb la presència del director Oriol Paulo i els actors 
principal, dins les accions promocionals del film. 

Prop de 50 mitjans de comunicació locals, nacionals i internacionals i 100 periodistes de ràdio i televisió van visitar 
el plató 3 del Parc per conèixer de primera mà el set de rodatge i fer les entrevistes pertinents a actors i director. La 
decisió dels productors de fer la convocatòria oficial al Parc va ser fruit de la confiança donada per l’equip del Parc, 
que en tot moment va demostrar predisposició i eficiència per tirar endavant l’esdeveniment en condicions òptimes.
 
La cobertura i realització de l’esdeveniment va ser un èxit demostrant la capacitat de l’equip i de les instal·lacions per 
organitzar i donar suport en aquests tipus d’activitats de promoció dels films que es roden al Parc.  Les nombroses 
publicacions sobre l’esdeveniment i l’ampli abast de la notícia van promocionar també Terrassa i el Parc Audiovisual, 
important centre de producció capaç de donar cabuda a grans pel·lícules i la seva posterior promoció comercial.

Centre de Producció
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Càsting de figurants ‘Grand Piano’. Al mes d’agost, i seguint amb la línia esmentada abans sobre el suport a les 
produccions, es va realitzar a la Masia Freixa durant 3 dies un multitudinari càsting de figurants per participar en el 
film ‘Grand Piano’, d’Eugenio Mira i protagonitzat per Ellijah Wood i John Cusack, entre d’altres.

La responsable del càsting es va posar en contacte amb l’equip del Parc qui va oferir totes les facilitats per acon-
seguir la localització (l’emblemàtica Masia Freixa), fer la convocatòria als ciutadans i promocionar l’esdeveniment. 
Més de 800 persones de diferents edats es van presentar amb la il·lusió de poder participar en una gran producció 
cinematogràfica i aparèixer a la gran pantalla.
Finalment 350 egarencs d’entre 20 i 80 anys varen ser escollits per treballar en la producció de manera remunerada 
contribuint així al desenvolupament econòmic local.

Tot plegat (convocatòria i participació efectiva en el film) es va desenvolupar de manera òptima, fet que va a engres-
car als responsables del càsting que van fer extensiva la convocatòria a músics de la ciutat per formar part del 
rodatge (específicament, com a membres de l’orquestra de Chicago a la ficció).

“350 egarencs d’entre 20 i 80 anys han treballat a 
‘Grand Piano’ com a figurants”

Centre de Producció
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Consolidació de la línia de treball amb la Xarxa Catalana de Film Offices

Accions promocionals de la BCFC 2012

Barcelona-Catalunya Film Comission és l’associació que 
reuneix a totes les Films Offices (oficines d’atenció als 
rodatges) al nostre territori que actualment aglutina prop 
dels 200 membres i de la que Terrassa forma part com a 
membre actiu i destacat.

La intensificació dels contactes i converses durant tot el 
2012, ha donat lloc a una major entesa entre les dues 
parts que ha esdevingut en una major presència de les 

activitats del Parc Audiovisual de Catalunya i la Film 
Office en totes aquelles accions promocionals que la 
Barcelona-Catalunya Film Comission dur a terme (publi-
cacions, notes de premsa, xarxes socials, etc.). Aquesta 
acció conjunta ha servit per poder plantejar noves formes 
de col·laboració en favor de la promoció dels rodatges al 
nostre territori,  ja sigui a la nostra ciutat o altres indrets 
de Catalunya.

La Barcelona-Catalunya Film Comission, en represen-
tació de les oficines fílmiques de Catalunya, ha partici-
pat en diversos esdeveniments per tal de donar màxi-
ma visibilitat al territori i captar més rodatges. El Parc 
Audiovisual, la Terrassa Film Office i la ciutat per tant, 
ha estat presents en reconeguts festivals i trobades del 
sector (amb catàlegs promocionals i tota la informació 
oferta directament pels responsables de la BCFC sobre 
Terrassa com a espai de rodatge). La Terrassa  Film Offi-
ce ha estat en permanent contacte amb l’oficina central 
per oferir tota la informació necessària presentada en 
aquestes accions:

• European Film Market Berlinale, Festival de Cinema 
de Berlín

• Marché du Film - Festival de Cinema de Cannes
• Conferència Film London & British Film Comission
• Congrés d'exhibidors a la 21ª edició del Cineeurope
• II Conferència Mundial de Guionistes WCOS 2.0 

(amb la participació de prop de 200 professionals 
d’arreu el món).

Centre de Producció
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Fruit del contacte constant amb el sector audiovisual 
i, sobretot, amb aquelles persones més directament 
relacionades amb la localització d’espais de rodatges, la 
Terrassa Film Office i la BCFC van participar en reunions 
tècniques a iniciativa de ‘Locations Managers’ catalans 
per tal d’optimitzar les condicions de rodatge a diferents 
espais del territori. Per tal de poder donar veu a les reivin-
dicacions del sector amb tot allò que fa referència a la 
sol·licitud, tramitació i terminis de resolució d’autoritza-
cions de rodatges al nostre territori, ja sigui a les vies 
terrestres (carreteres i altres) o bé al nostre litoral (platges 
i costes), es va contactar amb els responsables que gesti-
onen aquestes àrees, el Director General del Servei Català 
de Trànsit i el Director del Servei de Costes

El resultat de les negociacions va ser presentat a les 
instal·lacions del Parc  Audiovisual en una jornada de 
treball amb la presència dels responsables de les institu-
cions pertinents: el màxim responsable de l’ICEC, Gorka 
Knörr, el regidor de Presidència, cultura i comunicació de 
l’Ajuntament de Terrassa, Amadeu Aguado, el Director del 
Servei Català de Trànsit, Joan Aregio, personal del Depar-
tament de Costes, una amplia representació de Locati-
ons Managers de Catalunya, representants de municipis 
membres de la Barcelona Catalunya Film Comission i 
algunes productores.

La jornada, a proposta d’alguns Locations Managers, 
va servir també per presentar la possible creació d’un 
Col·legi o Associació que aglutinés a tots els professio-
nals localitzadors de Catalunya. D’acord amb la proposta, 
i sempre pensant en donar suport al sector, es va valorar 
la possibilitat de que la seu d’aquesta associació s’esta-
blís a les instal·lacions del Parc Audiovisual, oportunitat 
que va ser molt ben acollida per part dels representants 
de la iniciativa. 

La Terrassa Film Office, en definitiva, va ser un actor clau 
a l’hora de fer propostes, aconseguir millores i organit-
zar els esdeveniments. El seu reconeixement en l’àmbit 
audiovisual català, no només per part de les altres oficines 
fílmiques sinó principalment entre els productors i realit-
zadors, confirmen la seva capacitat resolutiva al moment 
de trobar els espais ideals per rodar. La Terrassa Film 
Office així, s’erigeix com a referent en la recerca i oferta 
de localitzacions. No resulta casual, doncs, que es trobi en 
el grup de professionals que pretén endegar l’esmentada 
associació, entitat oficial que aplegarà a tots els localitza-
dors del país i permetrà millorar l’eficàcia per produir en 
condicions òptimes a tots els racons de Catalunya. 
La possible creació de l’entitat  es treballarà fermament 
durant el primer trimestre de 2013.

Trobada ‘Film offices’ catalanes i futura creació de l’associació de localitzadors

Centre de Producció
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Des de l’any 2011, la Terrassa Film Office forma part de 
la Junta Directiva de l’Spain Film Comission, associació 
que reuneix i representa a les Films Comissions d’Espa-
nya davant les institucions tant espanyoles com europe-
es, amb la finalitat de promoure els rodatges al territori 
espanyol.
Aquesta circumstància ens permet figurar a la prime-
ra línia de les relacions institucionals  i poder influir en 
algunes preses de decisions. Serveixi com a exemple les 
reunions que el ministre de cultura Ignacio Wert mantin-
drà en el primer trimestre de 2013 amb tots els agents 
del Sector Audiovisual, i a les quals l’Spain Film Comis-
sion ha estat convidada a participar per tal d’arribar als 
acords sobre el contingut de la propera “Ley de Mece-
nazgo”.
Aquest any 2012, Terrassa Film Office com a membre 
de Spain Film Comission ha estat present en l’elaboració 
dels següents projectes:

Parc Audiovisual - Terrassa Film Office i Spain Film Comission
Tot i que l’Spain Film Comission neix com a associació 
dinamitzadora dels rodatges de cinema i televisió a Espa-
nya, el fet constatat que el sector del rodatge publicitari 
té un gran impacte econòmic en el territori, a proposta 
de la Terrassa Film Office i aprovat en Assemblea Gene-
ral, existeix el compromís de canalitzar les reivindicaci-
ons d’aquest sector de la mateixa forma que fins ara s’ha 
fet amb el sector del cinema, tenint molt presents que la 
seva finalitat i interessos són ben diferents.
Pel proper any 2013, uns dels objectius principals lligat 
a la futura “Ley de Mecenazgo” és aconseguir la implan-
tació d’un pla d’incentius fiscals per als rodatges a Espa-
nya, similar als ja existents a França o Anglaterra, que 
faci més atractiu el fet de venir a rodar a Espanya.

• Projecte: “España destino de Cine. Turismo Cinematográfico.”
• Projecte: “ Shooting in Spain”
• Disseny i creació de la pàgina Web Corporativa.
• European Film Market Berlinale, Festival de Cinema de Berlín
• Marché du Film - Festival de Cinema de Cannes

Centre de Producció
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A les IV Jornades Internacionals de Ciutats Creati-
ves organitzades per la Fundación Kreanta a Madrid el 
2011, l’ALT del Parc Audiovisual va ser reconegut com a 
exemple de ‘bones pràctiques’.
Aquest 2012, es va publicar un llibre que recopila totes 
aquelles iniciatives que, oferint un esperit innovador i 
pioner i amb forts lligams amb la ciutadania, van ser 
distingides. L’ALT, com a laboratori de creació col·lectiva 
(on participen els propis consumidors en la recerca de 
nous productes audiovisuals) i com un important suport 
a la indústria del sector, ha estat inclòs en la publicació.

El llibre, presentat l’estiu passat a la Casa Amèrica Catalu-
nya, conté diversos textos de personalitats del món de 

l’educació, la investigació o la innovació i un llistat de 
10 Bones Pràctiques entre les que apareix l’ALT, pel 
seu desenvolupament i creació col·lectiva de continguts 
audiovisuals (recordem la seva participació en la creació 
del programa ‘Mestres’ de TV3). Queden reconeguts, 
així, un grapat de projectes de diferents punts de l’estat 
espanyol convidats a la trobada anterior.

Altres dels projectes que van presentar a Ciutats Creati-
ves 2011 van ser la Red de Artistas ‘Entre dos Orillas’, 
projecte que potencia els vincles socials a través de l’art i 
la cultura o l’‘Off Limits’, l’espai de gestió cultural impulsor 
de ‘Hola, estás haciendo una peli’, film de creació col·lec-
tiva dirigit a comunitats locals. 

Els responsables de l’ALT del Parc Audiovisual van parti-
cipar en les activitats del Pla estratègic de cultura de 
Catalunya i de forma activa en la jornada de treball convo-
cada per  l’ICEC relacionada amb la indústria del videojoc.
L’objectiu es va centrar sobre la situació actual, tractant 
de millorar la capacitat productiva del sector així com la 
seva internacionalització. Es va debatre sobre la necessi-
tat de tenir una cadena de valor per a consolidar i fer més 
competitiva aquesta indústria en el nostre país , així com 
discutir els possibles recursos a curt termini per desen-
volupar-les. En aquest sentit es van posar en comú les 
sinergies necessàries entre la producció audiovisual, com 

pel·lícules o programes de televisió (en què l’ALT intervé), 
i la indústria del joc perquè en moltes ocasions tots dos 
sectors tenen les mateixes necessitats. El propòsit és 
compartir recursos, instal·lacions i professionals, estalvi-
ant diners i millorant els resultats. L’ALT, i també el Parc 
Audiovisual, es configura com un valuós punt de trobada i 
intercanvi on es puguin creuar diferents productes audio-
visuals i portar-los a terme de la manera més efectiva.
Aquesta jornada de treball va formar part del pla cultural 
que el Govern de Catalunya va posar en marxa a través 
del Departament de Cultura i que pretén donar una major 
centralitat de la cultura en la societat catalana.

Activitats de l’ALT (Audiovisual Living Lab de Terrassa)

Participació de l’ALT a la Jornada sobre la indústria dels videojocs

Centre de Producció
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Estudiants dels centres educatius amb formació audiovi-
sual de Terrassa han pogut visitar ‘in situ’ les instal·lacions 
de rodatge del Parc i participar de xerrades informatives 
sobre la creació audiovisual, el funcionament de les Film 
Office i fins i tot crear en diverses localitzacions del Parc, 
el seu propi curtmetratge.
És el cas dels alumnes de 2n Grau d’Imatge i so de l’IES Sta. 
Eulàlia, 2n Grau de Disseny Gràfic del Vapor Universitari i 
un grup de nens i adolescents del Centre Cívic Francesc 
Macià, membre del Districte Jove de l’Ajuntament de 

Terrassa, acompanyats dels seus monitors.
Aquests últims van rodar un curtmetratge amateur als 
jardins de l’Antic Hospital on van seguir tots els passos 
d’un dia de rodatge amb les funcions de cadascun dels 
joves totalment organitzades i plantejades prèviament. 
Decoradors, maquilladors, actors i equip de producció, 
els participants en el projecte van desenvolupar les seves 
tasques amb una serietat i predisposició absolutes, objec-
tiu dels educadors al moment d’engegar el projecte.

Aquest 2012 es va continuar amb la tasca de formació 
d’alumnes dels centres educatius de Terrassa que van 
participar amb els seus projectes l’OMP. La feina dels 
joves creadors, que es va fer efectiva en les jornades de 
presentació, va estar supervisada i guiada pels responsa-
bles del Parc Audiovisual. 

Els alumnes de grau Superior d’Imatge i So i del 2n Cicle 
de Realització d’Audiovisuals i d’Espectacles de l’IES Sta. 
Eulàlia van poder compartir les seves idees i projectes en 
un entorn real de producció professional.

Encara que aquest any s’han reduït considerablement les activitats de 
caire social i ciutadà, les activitats amb els centres educatius no han 

minvat aquest 2012. 

Activitats amb centres educatius

“Les visites dels responsables del Parc a les escoles i 
viceversa s’han realitzat mantenint l’esperit de fomentar 

l’interès pel món audiovisual als més joves.”

Parc i Ciutadania

Parc i Ciutadania 

Open Media Projects. Presentació de projectes
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Parc i Ciutadania 
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El 2012 destaca per la qualitat dels rodatges acollits al 
Parc Audiovisual i localitzacions urbanes, amb actors i 
directors molt reconeguts. Respecte el 2011, s’ha superat 
el nombre de pel·lícules per a la gran pantalla, gairebé 
triplicant el número de produccions per a televisió i s’ha 
consolidat el prestigi de la ciutat, que es manté com una 
de les localitats catalanes més escollida per les agències 
de publicitat.

Tot i la complicada situació econòmica actual, sobretot 
en l’àmbit de la indústria audiovisual, l’any 2012 ha estat 
un any de gran moviment quant a produccions audiovisu-
als acollides al Parc Audiovisual de la ciutat de Terrassa. 
Amb els seus 4 platós a ple rendiment, el balanç final de 
rodatges rebel·la que el Parc Audiovisual de Catalunya, i 

també la ciutat com a gran localització, mantenen quanti-
tativament el nombre de rodatges i gravacions i augmenta 
la qualitat de les produccions acollides el 2012.

La possibilitat d’oferir els 4 platós alhora ha permès 
que moltes grans produccions audiovisuals compartei-
xin localització aquest 2012. El Parc Audiovisual es va 
convertir en el centre de producció audiovisual que més 
rodatges de pel·lícules va acollir gràcies a les característi-
ques que ofereix en conjunt.
Un bon exemple de l’alt nivell d’ocupació aconseguit 
amb els 4 platós a ple funcionament el trobem al mes 
de juliol on 3 dels llargmetratges produïts al Parc aquest 
any rodaven paral·lelament: ‘Grand Piano’ al plató 3, ‘Los 
últimos días’ al 4 i ‘Mama’ al plató 2.

La capacitat del Parc Audiovisual per acollir tota mena de gèneres (cinema, 
televisió i publicitat) el confirmen un any més com el principal centre de 

producció audiovisual de Catalunya.

Augment de la rellevància de les produccions

Producció audiovisual 2012

Balanç de rodatges 

“La ciutat de Terrassa ha mantingut el seu estatus 
de ciutat audiovisual acollint 51 produccions.”

Balanç de rodatges
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“Belén Rueda, Jose Coronado, Ellijah Wood, Marta 
Etura, Quim Gutiérrez, Mark Strong o John Cusack 
són alguns dels grans actors que van rodar al Parc 

Audiovisual de Catalunya aquest 2012”

Entre els films rodats a Terrassa trobem la recentment 
estrenada ‘El cuerpo’ (Rodar y Rodar) rodada al plató 3 
del Parc on es van construir amb gran realisme les sales 
de l’Institut Anatòmic Forense de Barcelona. Dirigida per 
Oriol Paulo, nominat com a millor director novell als Goya 
2013, el film compta amb un repartiment de luxe encap-
çalat per Belén Rueda, José Coronado, Hugo Silva i Aura 
Garrido. La pel·lícula, presentada al prestigiós Festival de 
Cinema Fantàstic de Sitges, ha tingut molt bona acollida 
entre públic i crítics. Al mes de novembre va rebre al festi-
val homòleg de París el Premi a la millor pel·lícula.

 ‘Los últimos días’ (Morena Films, Antena 3, Les films du 
lendemain) del germans Àlex i David Pastor es va rodar 
als plató 3 i 4 i al Mas Viver de Torrebonica (localització 
destacada darrerament a la ciutat, escollida per produc-
tores i creadors).
El film, que desenvolupa la narració en una Barcelona 
futurista i post-apocalíptica, va recrear de la mà dels 
directors sorgits de l’ESCAC un gran centre comercial 
als platós i a l’església de la finca de Torrebonica una 
impactant escena en la que es simulava una lluita entre 
els protagonistes i un ós bru. Les característiques idònies 
ofertes amb aquesta localització (espais oberts i allunyats 
per conservar la tranquil·litat de l’animal, etc.) va suposar 
que el desenvolupament del rodatge es realitzés amb les 
millors condicions i garanties.

Per al rodatge de ‘Grand Piano’ (Nostromo Films), 

d’Eugenio Mira, es van utilitzar 3 dels 4 platós disponibles 
al Parc. Al plató 3, per exemple, es va  recrear el glamu-
rós Teatre de Chicago a escala real on els protagonistes, 
Ellijah Wood (Frodo al ‘Senyor dels anells’) i John Cusack 
(‘Cómo ser John Malkovich’, ‘Alta fidelidad’) desenvolu-
paven una de les escenes principals del film.
Com s’ha esmentat anteriorment, per aquesta producció 
es va convocar un càsting de tres dies adreçat als ciuta-
dans de Terrassa, promocionat en tot moment per l’equip 
del Parc Audiovisual per la seva repercussió econòmica 
a la ciutat.
Més de 800 persones es van presentar com a figurants 
(els que serien el públic del teatre on transcorre l’acció) 
i finalment 350 terrassencs van participar efectivament 
al film que es troba en procés de post-producció i que 
s’estrenarà aquest 2013.

‘Tres bodas de más’. L’últim film de Javier Ruiz Caldera, 
que ja havia rodat al Parc Audiovisual el 2009 ‘Spanish 
Movie’, va escollir també els jardins i exteriors de Torre-
bonica per rodar escenes del film, amb Inma Cuesta, 
Paco León i Rossy de Palma, entre d’altres. Produïda per 
Think Studio, Ciskul, Apaches i Antena 3 Films, aquesta 
pel·lícula es va rodar a Terrassa i a gran part de la costa 
catalana.

Un altre llargmetratge rodat als platós del Parc és ‘Mamá’, 
produïda per la catalana Toma 78, escrita i dirigida per 
Andrés Muschietti i presentada per Guillermo de Toro. 

Llargmetratges

Balanç de rodatges
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“La capacitat del Parc Audiovisual el confirma com 
el principal centre de producció audiovisual

de Catalunya”

El plató 2 i el Llac Petit van ser les localitzacions (junta-
ment amb Canadà) d’aquest thriller sobrenatural on parti-
cipen Jessica Chastain (‘Criadas y señoras’, ‘La noche 
más oscura’) i Nikolaj Coster-Waldau (‘Juego de tronos’, 
‘Blackthorn’), entre d’altres.

El productor català resident a Estats Units, Jaume Collet-
Serra, produeix amb la seva companyia Ombra Films 
més Antena 3 Films, Roxbury, The Safran Company (amb 
participació de Canal+ i TVC) la pel·lícula ‘Mindscape’, 
òpera prima de Jorge Dorado que durant un mes va rodar 
a Terrassa. El plató 1 i localitzacions de l’antic hospital del 
Tòrax (en què es va reproduir una aula de fotografia amb 
un acurat atrezzo) van acollir la producció on destaquen 
actors com Mark Strong (‘Sherlock Holmes’, ‘RockandRo-
lla’) i la jove Taissa Farmiga (‘American Horror History’).

Per últim, i de la mà dels alumnes especialitzats en direc-
ció cinematogràfica de l’ESCAC, el tercer llargmetratge 
original ‘Los inocentes’ (projecte posterior a l’exitosa 
cinta ‘Puzzled Love’) es va rodar a localitzacions de l’antic 
hospital. La cinta és un slasher de manual -subgènere de 
terror americà- que compta amb marcats referents com 
‘La Matanza de Texas’, ‘Halloween’ o ‘Viernes 13’.

En total, set llargmetratges (un més que l’any passat) es 
van rodar a Terrassa el 2012 amb actors de gran nivell 
com ara Belén Rueda, Jose Coronado, Hugo Silva, Marta 
Etura, Quim Gutiérrez, Mark Strong o John Cusack, entre 
d’altres, i reconeguts professionals de la indústria com el 
tècnic en càmeres i fotografia Óscar Faura (present en 
moltes de les produccions rodades al Parc Audiovisual). 

Balanç de rodatges
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Les produccions televisives acollides el 2012 han 
augmentat considerablement, passant de les 4 de 2011 
a les 11 produccions de 2012. Destaca el rodatge de 
la mini-sèrie ‘Descalç sobre la terra vermella’ (Minoria 
Absoluta, Raíz Produçoes), sobre la vida i obra del bisbe 
Pere Casaldàliga -rodada al Mas Viver de Torrebonica-, 
el programa literari de TVE ‘Página 2’ i diverses producci-
ons per a la televisió local que van escollir el Parc Audio-
visual per gravar capítols de la seva programació.

Les agències de publicitat segueixen escollint la ciutat 
i els platós del Parc per gravar els seus anuncis. 19 
produccions publicitàries, com ara els espots de grans 
marques com AUDI R8, Donuts, Mercedes Benz, Toyota, 
Axe o Nestlé van escollir els platós i localitzacions de 
la ciutat per gravar. La Terrassa Film Office, amb seu al 
Parc Audiovisual, ha gestionat amb gran rapidesa i reso-
lució els permisos de rodatges als carrers de la ciutat 
que es posiciona com una de les localitats catalanes que 
més produccions acull en l’actualitat. 

Televisió Publicitat

Balanç de rodatges
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“La construcció dels platós 3 i 4 han permès la cap-
tació de produccions més importants, incrementant 

els dies d’ocupació total.”

Balanç de rodatges

2011. Els platós 3 i 4 encara estan en construcció.

Total dies d’ocupació 2011: 154
Rati d’ocupació: 19,59%

2012
Total dies d’ocupació 2012: 494
Rati d’ocupació: 46,96%

Comparativa d’ocupació de platós

Màxim dies d’ocupació.

44

88

132

175

219

263

Plató 1 Plató 2 Plató 3 Plató 4

8822869109 0951940
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Balanç de rodatges
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“Terrassa s’ubica entre les primeres cinc ciutats ca-
talanes que més produccions acull anualment.”

Llargmetratges

Nombre de  llargmetratges

Any
1

2

3

4

5

6

7

2009 2010 2011 2012

Balanç de rodatges
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El balanç anual de rodatges i gravacions realitzats als 4 platós del Parc Audiovisual el confirmen com el centre de 
producció audiovisual de referència a Catalunya. Sumant totes les produccions audiovisuals, Terrassa s’ubica entre 
les primeres cinc ciutats catalanes que més produccions acull anualment.

Balanç Total de Rodatges 2012: 51 produccions

“Respecte el 2011, s’ha superat el nombre de pel·lí-
cules, duplicat el número de produccions televisives 
i Terrassa es manté com una de les ciutats catalanes 

més escollida per les agències de publicitat.”

Balanç de rodatges
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Balanç de rodatges
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Balanç de rodatges

Llargmetratges (7) 
• El cuerpo (Rodar y Rodar)
• Los últimos días (Morena Films, ANtena 3 Films, 

Rebelión terrestre, Les films de lendemain, 
• Los inocentes (ESCAC - Escándalo Films)
• Mamá (Toma 78)
• Grand Piano (Nostromo Pictures, Antena 3 Films, 

TVC)
• Tres bodas de más (Apache Entertainment, Antena 

3 Films
• Mindscape (Ombra Films, Antena 3 Films, 

Publicitat (19)
• Audi R8 (campanya internacional) (Agosto Tv)
• Paco Rabanne (Buddies Productions)
• Toyota Rav4 (Ant Productions)
• Ford Trànsit (Caspan & co.)
• Nestlé crecimiento (Central Producers)
• Donuts (50è aniversari) (Good company producti-

ons)
• Creuers Carnival (Good Rolling)
• Axe (Goodgate)
• Mercedes Benz (Image Nation)
• Sense títol (Marc Riera)
• e-Harmony (Montañas nevadas de Canadá)
• Nexxus (Montañas nevadas de Canadá)
• Toyota (Motel Productions)
• PSC 25N (Sofá experience)
• AMF Assegurances (Surf Films)
• Ceska (Surf Films)
• Nestlé Bombó Creme Croquant (Blur productions)
• O2 (telefonia) (Widescope)
• Ford  (Widescope)

Televisió (11)
• Escola i família (gravació de 4 programes)
• Escenaris (gravació de 3 programes)
• Página 2 (TVE)
• Què vull ser quan sóc gran (Paral·lel 40 per a TV3)
• Descalç sobre la terra vermella (Minoria Absoluta)
• Quarts de nou (TV3 i Lavinia)

Curtmetratges Acadèmics (10)
• Última luz (Centre d’estudis cinematogràfics de 

Catalunya)
• Sense títol (El plató de cinema)
• El vol de l’ocell (ESCAC)
• Die, die my darling (tràiler) (ESCAC)
• Tarde de perros (ESCAC)
• Jodida Penélope (ESCAC)
• Burdel 40 (ESCAC)
• Die, die my darling (ESCAC)
• Castidermia (KRT prodcutions - Marc Carreté)
• Sense títol (UB)

Altres (Fotografia / Videoclips / Institucionals) (4)

Llistat de Rodatges 2012: 51 produccions
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Presentació de projectes d’empreses del clústers
El mes de juliol, un total de 12 empreses que pertanyen 
al clúster empresarial del Parc Audiovisual van participar 
a la tercera trobada de presentació de projectes anual del 
clúster. En la reunió es va compartir informació detallada 
de la seves activitats i treballs recents, vídeos explicatius, 
promocionals i amb un torn de preguntes i respostes per 
a cada empresa.
Els diferents àmbits on desenvolupen la seva activitat 
són molt variats, fet que va convertir la presentació en un 
intercanvi d’experiències molt interessant per la hetero-
geneïtat dels projectes. Un recull de sèries d’animació 
creades a Terrassa i per a tot el món per Neptuno Films; la 
creació d’una nova aplicació per l’iPhone feta per Periferia 
Creative o la reconstrucció facial en 3D d’el rostre de ‘Pere 
el Gran’ per Philippe Froesch de Visualforencics (que es va 
veure al programa especial de TV3, ‘Sota Terra’), van ser 
només alguns dels projectes presentats per les empreses 
participants.
 Un dels valors afegits d’aquesta trobada de professionals 
que es realitza anualment és la possibilitat de compartir 
no només idees i projectes sinó també posar al servei de 
la projecció econòmica de les empreses la seva creativi-
tat i les eines què disposen cadascuna d’elles per generar 
així opcions de col·laboració i complicitat entre tots.

Jornada de presentació Ipad3
El mes de març, l’empresa Collab Vallès (espai de treball 
col·laboratiu amb emprenedors i empreses dedicades a 
les noves tecnologies), va organitzar conjuntament amb 
els responsables del clúster del Parc una jornada de 
presentació i dissertació sobre el funcionament del nou 
dispositiu electrònic d’Apple.
A la trobada van participar els professionals residents i els 
responsables de l’empresa organitzadora que van oferir-
los la possibilitat d’utilitzar en primícia la ‘tablet’ que, en 
aquell moment, acabava de sortir al mercat.

Presentació del Market Place - Tòrax Club
A principis de 2012 els responsables del ‘club’ que aplega 
a les empreses residents del Parc Audiovisual i les associ-
ades, el Tòrax Club, van presentar el ‘Market Place’, plata-
forma virtual d’intercanvi d’idees, projectes i negocis on 
els membres que hi formen part poden estar en perma-
nent contacte entre ells.
La missió d’aquest mercat virtual és que sigui un pont 
que generi sinergies, permeti conèixer la feina dels 
altres integrants i que permeti finalment generar negocis 
conjunts i, per tant, millorar la capacitat productiva.
El Tòrax Club, que aplega professionals i emprenedors 
del sector audiovisual i d’altres sectors que conformen 
la cadena de valor de la creació i producció proposa 

Activitats clúster empresarial 2012

Clúster empresarial i Tòrax Club

Clúster empresarial i Tòrax Club
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Clúster empresarial i Tòrax Club

el ‘Market Place’ com un exemple del concepte que el 
defineix: un lloc de trobada comú pels professionals de 
l’audiovisual que permet millorar les condicions per tirar 
endavant les diverses iniciatives i, en definitiva, generar 
més riqueses.
Amb el ‘Market Place’, tots els membres del Tòrax Club 
tenen l’oportunitat de conèixer dins d’un mateix espai 
virtual comú les propostes i nous projectes dels que 
formen part. 

Alguns dels membres de l’àmbit educatiu audiovisual ja 
adherits al Market Place són: ‘9 Zeros -Escola d’animació 
de Catalunya’, ‘Microfusa’,  Escola de Cinema ‘Bande à 
Part’ (Bcn), ‘CECC (Centre d’estudis cinematogràfics de 
Catalunya), ‘ECIB (Escuela de Cine de Barcelona) ‘Nou 
(pro) digi’ (Bcn); ‘CITM (Centre de la imatge i la tecnologia 
multimèdia) -UPC’, ESCAC, IES Santa Eulàlia de Terrassa 
i l’ERAM de Girona.
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A continuació, les empreses del clúster empresarial del Parc Audiovisual de Catalunya i les associades que confor-
men el Tòrax Club:

• Parc Audiovisual de Catalunya
• Activa Software
• Dap Solutions
• Identitat
• Imatek
• Indigo Grup
• Laanet
• Nexe
• NRD Gràfics
• Par-ill
• Salvador Alegre Advocats

• Set Settings SCP
• Visualforensic
• VSN
Incorporacions 2012
• La veu Creative
• Neptuno Films
• Nostromo Pictures
• Studio Creaxx
• Tecnologika

TOTAL: 19 empreses Clúster

Adherides a través del Tòrax Club
• Acadèmia del Cinema Català
• Accialt Flying Effects
• Afinia Hotels
• Agosto
• AGSounds
• Attic/Latiabertila
• Axis Films
• Boogaloo Films
• Castelao Pictures
• CEPAEC SIGLO XXII
• Cinema Catalunya
• Doiser
• El Terrat de Produccions
• Frame ZeroWin
• Garage Films
• Hotel La Mola
• iFrame
• Insomne Estudi
• José Antonio Fernández (fotografia aèria)

• Pedro Camacho Decorados
• LaBox Design
• Mamma Team
• Ovideo
• Periferia Creative
• Producciones Bajo Tierra
• Producciones Kilimanjaro
• Propaganda Producciones
• Rabagast Film
• RCR  Films
• Renato Camargos (especialista en escenes d’acció)
• Rodar y Rodar
• Roxbury Pictures
• Six Birds
• Toma78
• Videoeffects Productions
• Win Win Management

TOTAL: 35 empreses associades
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L’empresa Visualforensic, dedicada al denominat ‘Foren-
sic Art’ i les reconstruccions facials a partir de restes 
òssies, ha acabat l’any amb importants projectes pioners 
en l’àmbit de la reconstrucció facial de personatges de la 
història. L’ús de les noves tecnologies 3D en el treball fet 
per en Philippe Froesch li han permès posicionar-se com 
un dels professionals destacats en aquesta tasca pionera.
El passat mes de juliol es va fer pública oficialment  la 
reconstrucció en 3D del rostre del líder polític veneçolà 
Simón Bolívar per encàrrec del govern d’aquell país. 
Froesch, que treballava en el projecte a partir de les restes 
òssies exhumades el 2010 va utilitzar tècniques digitals 
3D, en col·laboració amb equips forenses d’investigació 

científica de Veneçuela i l’equip d’antropologia del Depar-
tament de Biologia Humana de la UAB, per a aconseguir 
una imatge gairebé fotogràfica de Bolívar.
La singularitat, innovació i projecció internacional del 
treball de Visualforensic han cridat l’atenció de moltes 
institucions i centres d’investigació que troben en el 
treball de Froesch una possibilitat única: posar-li rostre 
real a grans personalitats de la història.
Actualment, l’empresa treballa en la reconstrucció facial 
del rei francès Henri IV i el d’una jove egípcia utilitzant 
per a tots dos els escanner 3D que permeten començar a 
treballar en les reconstruccions.
 

Clúster empresarial i Tòrax Club

Empreses del clúster amb presència destacada als mitjans aquest 2012
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L’empresa d’animació terrassenca Neptuno Films s’ha 
incorporat al clúster empresarial del Parc aquest 2012. 
Amb més de 20 anys en el sector de la creació audiovi-
sual infantil els últims anys, l’empresa ha experimentat un 
accelerat creixement sent a dies d’ara una de les empre-
ses europees d’animació més reconegudes del sector.
Les seves famoses sèries com ara ‘La Vaca Connie’, 
‘Rupert & Sam’ o ‘Douggie se disfraza’ han estat algunes 
de les produccions amb més projecció exterior. 
Habitual en fires i mercats internacionals com la presti-
giosa MIPCOM (Fira mundial sobre continguts d’entre-
teniment), Neptuno Films ha signat darrerament acords 
de pre-venda de les seves produccions amb països com 

Índia, Indonèsia, Sri Lanka o Ucraïna amb especial èmfasi 
al mercat xinès. Aquesta gran i emergent zona comercial 
ha començat a emetre una de les sèries més conegudes 
de la companyia, ‘Megaminimals’, amb molt bona rebuda 
per part del públic infantil. Aquest fet ha engrescat a un 
dels principals fabricants xinesos de joguines, Alpha, que 
enllesteix el llançament de productes derivats de la sèrie 
en l’emergent mercat xinès.
Entre les productores que han emès les sèries de Neptuno 
Films trobem companyies com Noggin, Disney UK, NRD, 
Discovery Kids i RTVE.

Clúster empresarial i Tòrax Club
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“Respecte el 2011, s’ha superat el nombre de pel·lícu-
les triplicant el temps d’ocupació de plató i Terrassa es 
manté com una de les ciutats catalanes més escollida 

per les agències de publicitat.”
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