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Plató 1, preparat per emetre un programa de 
televisió

Parc Audiovisual de Catalunya
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Si el 2012 va ser l’any de la consolidació del Parc com a 
platós de cinema a Catalunya, aquest any hem ampliat 
la nostra presència al mercat com a excel·lents estudis 

per acollir grans produccions televisives.

I ara, la tele

Presentació

Avui, tot i les dificultats, el camí sembla més planer. Cal recordar, però, que els primers 
anys, com en tot començament, han estat difícils. A partir de  l’any passat  ja vàrem 
poder constatar la consolidació i coneixença del Parc Audiovisual per part del mercat i 
una bona mostra d’això és que dels 59 llargmetratges fets a Catalunya (la gran majoria 
rodats a la ciutat de Barcelona) vàrem acollir 10 als nostres platós i localitzacions de 
la ciutat. El total de produccions anual a Terrassa enguany arriba a 59 produccions, fet 
que ens col·loca en una posició força important dins el mapa de municipis catalans amb 
més rodatges.

La crisi que afecta les produccions audiovisuals s’ha accentuat l’últim any reduint-se el 
nombre de produccions totals a Espanya i Catalunya. En el nostre cas, però, s’ha millorat 
el percentatge d’aquelles que s’han rodat a les nostres instal·lacions. Al Parc aquest any 
s’han gravat dos importants ‘talents shows’, un per a Antena 3 i l’altre per a TVE. Tots 
dos, grans produccions de Gestmusic – Endemol, ens han permès resistir la davallada 
de les produccions cinematogràfiques del país  i, alhora, entrar per  la porta gran a  la 
realització de produccions televisives.

Si el 2012 va ser l’any de la consolidació del Parc Audiovisual com a platós de cinema 
a Catalunya, aquest any hem ampliat la nostra presència al mercat com a excel·lents 
estudis per acollir importants produccions televisives. Tot plegat, fa palesa l’estabilitat 
aconseguida pel Parc com a centre de producció a Catalunya i ja podem dir que som un 
actor, i un actor important, dintre de la cadena de valor del sector audiovisual al nostre 
país, un sector que es continua considerant estratègic, tant per  l’administració local, 
com pel govern Català. És la nostra tasca com a empresa de capital públic, doncs, ajudar 
a reforçar aquest sector i el seu grup productiu. Amb l’entrada d’aquests projectes de 
televisió en 2013, ja ens podem considerar una infraestructura consolidada de suport a 
la creació de tota mena de continguts audiovisuals.

Parc Audiovisual de Catalunya
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Accions comercials i de comunicació
El 2013 ha estat un any en el qual, malgrat les dificultats patides per tot el sector, el Parc 
Audiovisual ha intentat reforçar tots els mecanismes possibles per donar a conèixer la 
seva activitat (produccions acollides, incorporacions de professionals al clúster, relació 
amb grans festivals de cinema...) i optimitzar la producció. Ha sigut un any, doncs, de 
reforç del diàleg no només amb la ciutat  i els grups mediàtics (prop de 250 articles 
publicats) sinó també amb els professionals que treballen diàriament i de manera directa 
en les produccions audiovisuals actuals. 

Les pràctiques esmentades, que continuen donant resultats òptims en l’opinió pública 
i també en els nuclis rellevants on es posen en marxa els projectes audiovisuals, guien 
la línia d’actuació per la qual es continuarà treballant perquè les accions comercials es 
realitzin amb un doble vessant: donar a conèixer el Parc Audiovisual dins i fora de les 
nostres fronteres i, alhora, captivar als clients potencials i productors perquè l’opció de 
dirigir els seus projectes cap al Parc sigui un fet.

Per tal d’aconseguir aquests resultats, s’ha reforçat la tasca que es realitza a través de la 
comunicació online. La renovada pàgina web del Parc, més completa i amb més opcions 
d’incloure informació i serveis de manera organitzada, permet enllaçar amb la resta 
d’eines digitals: lloc web de la Film Office, revista Tòrax Magazine i perfil de Facebook. 
Es produeix així una retroalimentació constant de continguts que permet arribar a un 
públic molt heterogeni i nombrós. Optimitzar recursos per aconseguir major fidelització.

Un any més, a la revista ‘Cineinforme’, edició especial del Festival de Cinema de Sant 
Sebastià, es va incloure publicitat del Parc acompanyada d’un ampli article realitzat pels 
redactors de la publicació. Al lloc web del conegut Festival de Cinema fantàstic de Sitges 
es va inserir un banner amb enllaç al lloc web del Parc que va suposar un augment visible 
de les visites virtuals rebudes. 

S’ha realitzat també el registre de l’adreça de l’empresa a Google Maps i s’ha actualitzat 
la informació a una de les enciclopèdies gratuïtes de més abast com és la Wikipedia. 

L’ús d’una metodologia constant i organitzada per aconseguir un diàleg 
permanent amb mitjans de comunicació, ciutadania, professionals i sector, 
s’ha traduït aquest 2013 en un important augment de la visibilitat del Parc i 
de la seva activitat productiva.

Centre de Producció

Centre de Producció

http://www.parcaudiovisual.cat
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Per a l’enviament formal de les newsletters setmanals o mensuals dirigides a diversos 
grups (estudiants, escoles de cinema com l’ESCAC, públic en general, productores, xarxes 
d’oficines fílmiques o mitjans de comunicació) s’ha  incorporat  l’ús de  la reconeguda 
plataforma d’enviament massiu d’informació, Mailchimp.

El Parc Audiovisual, amb totes aquestes accions comercials  i comunicatives, pretén 
continuar reforçant el vincle amb clients i ciutadania, augmentar la seva visibilitat i 
aconseguir resultats econòmics que es generin com a resultat del bon posicionament 
del centre dins el mapa de la indústria audiovisual del país.

“Si vols rodar en un plató és molt probable que hagis de 
venir aquí.”
Jaume Balagueró, director de cinema.
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Centre de Producció

Convocatòria i roda de premsa ‘[REC] 4’
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Suport directe a les produccions acollides

A finals d’agost, i després de dos mesos, va finalitzar el rodatge de la quarta i última 
entrega de la nissaga [REC] al Parc Audiovisual. En coordinació amb els responsables 
de la productora, Castelao Productions, es va celebrar l’esperada presentació oficial del 
film, dirigit aquesta vegada en solitari per Jaume Balagueró. A la cita van assistir prop 
de 100 mitjans de comunicació que van poder presenciar el rodatge d’algunes escenes 
al set muntat al plató 3 del Parc. El director i l’actriu Manuela Velasco van atendre durant 
més de dues hores als professionals interessats en conèixer de primera mà els secrets i 
avenços del film. La capacitat d’acollir aquests tipus d’esdeveniments massius, col·laborar 
en la convocatòria o enllestir els preparatius pertinents, s’ha convertit en una pràctica que 
se suma als serveis dels quals disposen les productores durant els seus rodatges al Parc.

Centre de Producció
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Convocatòria i roda de premsa ‘Asmodexia’
Com en el cas anterior,  la col·laboració de  l’equip del Parc per organitzar també la 
convocatòria i roda de premsa del fim’ Asmodexia’ va resultar força important. Al mes 
de setembre el director, Marc Carreté, el productor i sotsdirector del Festival de cinema 
fantàstic de Sitges, Mike Hostench, actors i part de l’equip de producció van atendre 
als periodistes convocats que van poder assistir en directe al rodatge d’una seqüència 
de la pel·lícula i conèixer nous detalls d’aquesta òpera prima. El  tràiler d’’Asmodexia’ 
es va estrenar a l’edició d’enguany del Festival de cinema de terror per excel·lència del 
país, Sitges 2013.

Suport per a la convocatòria de públic: ‘El número uno’ i 
‘Uno de los nuestros’
En permanent contacte amb els responsables de comunicació de Gestmusic/Endemol, 
l’equip del Parc va fer extensiva la invitació a la ciutadania per assistir de públic durant 
tots els mesos de gravacions dels esmentats programes musicals. D’aquesta manera, 
els interessats van poder inscriure’s a través de les xarxes socials i lloc web del Parc, 
telèfon i correu electrònic. La resposta massiva dels interessats en participar no només 
va ser molt ben rebuda per la productora sinó que va reforçar la relació entre el Parc i 
el públic en general, que va poder acostar-se i conèixer en directe el funcionament amb 
plena activitat de les nostres instal·lacions. 
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Més de 5000 persones, moltes d’elles de la nostra ciu-
tat, van assitir com a públic i gaudir en directe de la 
gravació de dos populars concursos de televisió. 

Centre de Producció

Al 2013 vàrem acollir dos grans concursos 
televisius, productes de la factoria Gestmusic
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Produccions publicitàries a la ciutat: dels 
nostres carrers a les pantalles 

Centre de Producció
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Aquest 2013 la Terrassa Film Office ha continuat donant suport a totes aquelles produc-
cions que han mostrat el seu interès a desenvolupar els seus projectes a la nostra ciutat.

La fidelització assolida amb les productores és un fet, fruit d’anys de treball constant 
per aconseguir-ho.  Amb l’objectiu de sumar esforços i optimitzar recursos hem agrupat 
en una sola pàgina web les diferents eines que ofereix aquest servei, tant per ensenyar 
les localitzacions de la nostra ciutat, com per posar a disposició del sector els recursos 
necessaris per tal de facilitar les feines de producció i la fluïdesa de la relació entre les 
parts. La web de la Terrassa FO concentra així la seva activitat en un canal que s’ha 
endegat amb l’objectiu de potenciar encara més el teixit de producció audiovisual del 
país i, alhora, mantenir la situació privilegiada com a ciutat plató col·laborant d’aquesta 
manera a què el motor econòmic local també es dinamitzi.

La Terrassa Film Office ha seguit participant d’una manera molt activa dins dels organis-
mes als quals pertany.

Tant amb la Barcelona - Catalunya Film Commission, com amb l’Spain Film Commission, 
de la qual n’és membre de la Junta directiva, s’ha estat treballant per poder incrementar 
el nombre de rodatges que es desenvolupen a Catalunya i Espanya.

Cal destacar la participació de la Film Office a la primera jornada professional ‘La economía 
de los rodajes en España’, organitzada per l’Spain Film Commission amb la col·laboració 
de l’ICAA. La trobada va centrar la temàtica en aportar elements d’anàlisis i propostes 
a la comissió per tal de definir un nou model de finançament per a la cinematografia i 
l’audiovisual espanyol.

Dins l’àmbit de la formació, aquest 2013 s’ha continuat donant suport i guiant en les seves 
produccions als estudiants de centres amb formació audiovisual, futurs professionals 
del sector. En aquest sentit s’han organitzat xerrades formatives als centres i trobades 
personalitzades amb els equips d’alumnes fent un seguiment del seu treball de principi a fi.

Centre de Producció

Terrassa Film Office
Noves eines, més rodatges i promoció
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Centre de Producció

En coordinació amb els responsables de la Barcelona-Catalunya Film Commission (que 
aglutina totes les oficines fílmiques del territori català), Terrassa ha estat representada 
a través de catàlegs, fotografies i informes en les diverses accions comercials on l’ofi-
cina catalana ha participat durant aquest 2013. Les més destacades són les següents:

EUROPEAN FILM MARKET
Al  febrer,  la  Barcelona-Catalunya  Film  Commission  va  participar  a  l’European  Film 
Market (EFM) el mercat que se celebra en el marc del Festival Internacional de Cine de 
Berlín (Berlinale), una de les principals cites cinematogràfiques europees.

BARCELONA REP LA VISITA DE BOLLYWOOD
Barcelona-Catalunya Film Commission va rebre al maig la visita a Barcelona del 
Sr. Mukesh Bhatt, un dels productors més actius de Bollywood, el president de The 
Film & Television Producers Guild of India, associació de productors de Bollywood que 
reuneix algunes de les productores més importants de l’Índia.

CINEEUROPE
El 24 de juny Barcelona va acollir la 22a edició de la fira CineEurope 2013, una de les 
trobades més rellevants del sector europeu de l’exhibició i distribució i una de les quatre 
més importants del món.

SPANISH LONDON FILM FESTIVAL 
La Barcelona-Catalunya Film Commission també va estar present el 4 d’octubre a l’Spa-
nish London Film Festival que va tenir lloc a la capital anglesa.

KRAKOW FILM COMMISSION
També a l’octubre la BCFC va ser convidada per la Film Commission polonesa a Cracò-
via  per  parlar  de  l’experiència  en  rodatges  d’impacte  internacional  a  Barcelona.  En  
aquest acte, organitzat per la Krakow Film Commission, vam tractar la relació entre el 
cinema i l’impacte que té en el turisme a través de casos reals de pel·lícules filmades 
a Barcelona.

TORISFILM - MADRID
Els dies 19, 21 i 22 de novembre, l’associació de gestió cultural FesyCo, juntament amb 
l’Associació Espanyola de Directors d’Hotel, van abordar la relació entre cine i turisme 
organitzant les “1res Jornades de Turisme i Indústria Audiovisual” a Madrid.

Activitats de promoció del territori com espai de rodatge



19

Memòria d’Activitats 2013

Centre de Producció

La BCFC va ser  l’encarregada de concloure aquestes  jornades amb una presentació 
de  l’activitat dels rodatges a Barcelona i Catalunya i l’atractiu internacional del territori 
català, a través de 5 estudis de cas de rodatges d’èxit internacional i atractiu turístic, 
així com espots publicitaris de gran difusió internacional filmats al territori.

EUROSCREEN - MÀLAGA
El 7 i 8 de novembre la BCFC va assistir a la jornada organitzada per l’EuroScreen junta-
ment amb l’EUCFN (European Film Commissions Network) que va tenir lloc a Málaga.

Objectius comuns de les accions de la BCFC, que ens representa arreu del 
territori europeu:

-Promocionar Barcelona i Catalunya com a plató i oferir informació sobre empreses, 
professionals, localitzacions i ajudes que els productors poden trobar al territori català.

-Donar a conèixer la indústria audiovisual catalana i la nostra capacitat d’acollir grans 
produccions.

-Mostrar les localitzacions que Barcelona i Catalunya ofereixen.

-Posar de manifest els beneficis i les oportunitats econòmiques i culturals que s’oferei-
xen a través del turisme induït pel cinema.

-Reflexionar sobre els beneficis i l’impacte econòmic que se’n deriven d’aquest tipus de 
turisme emergent.

-Reflexionar sobre les dinàmiques d’organització i coordinació dels rodatges als terri-
toris, per tal d’afavorir i facilitar les filmacions que han de generar aquest ‘turisme de 
pantalla’.
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Rodatges

L’Hospitalet

Tarragona

El Prat

Sitges

Terrassa 

 0 27 55 82 110

Nombre de rodatges per ciutats

Centre de Producció

108

98

85

60

59

Font: Balanç 2013 Barcelona/Catalunya Film Comission

Posicionament de la ciutat – Comparativa Catalunya
Aquest balança de 2013 inclou  les dades de  les 5 primeres ciutats de Catalunya en 
nombre de rodatges. Queda exclosa la ciutat de Barcelona que és la primera amb gran 
diferència de la resta amb 1339 rodatges. Les ciutats que apareixen a la llista hi són 
perquè disposen de localitzacions molt especifíques (costa marítima, patrimoni arqui-
tectònic singular, etc.) o per la seva proximitat a Barcelona. La producció audiovisual 
que es fa a Terrassa és més aviat fruit de l’aposta per aquest sector estratègic que fa la 
ciutat. En aquest sentit, la gran tasca que porta a terme la Film Office es veu reflectida 
en la fidelització de les productores que una vegada i un altre escullen Terrassa per rodar 
tota mena de produccions audiovisuals (professionals, acadèmiques, coproduccions 
internacionals, etc.)
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Rodatges

Centre de Producció

L’Hospitalet

Tarragona

El Prat

Sitges
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Dies de rodatge per ciutats

Font: Balanç 2013 Barcelona/Catalunya Film Comission
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El Parc Audiovisual va participar en l’organització de la visita d’un contingent de 120 
experts en arxius fílmics de filmoteques de tot el món dins les activitats del 69è Congrés 
de la Federació Internacional d’Arxius Fílmics (FIAF) organitzat per la Filmoteca de Cata-
lunya. 
Responsables del Parc i la Filmoteca encarregada d’organitzar el congrés a Barcelona- 
van acompanyar en la visita a més d’un centenar d’experts en conservació i restauració 
filmica  de  països  com Brasil,  Suïssa, Alemanya,  Corea  i  Bangladesh,  entre  d’altres, 
van tenir l’oportunitat de conèixer totes les instal·lacions del Parc i el funcionament del 
Centre de Conservació i Restauració de la Filmoteca de Catalunya ubicat a la zona sud 
del complex.

Parc i Ciutadania 

Activitats
Més enllà dels rodatges



23

Memòria d’Activitats 2013

Més de 900 persones a la jornada de portes 
obertes durant la Festa Major 2013

Parc i Ciutadania 
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Festa Major 2013
Durant la festa gran de la ciutat i en col·laboració amb el director del Museu de Terrassa, 
Domènec Ferran, es va organitzar una multitudinària jornada de portes obertes als ciutadans 
per conèixer les instal·lacions i activitats del Parc Audiovisual. Quasi 1000 assistents de 
totes les edats (no només de Terrassa sinó també de Barcelona i localitats properes) van 
gaudir de la jornada. Les previsions de participació, àmpliament superades,  va suposar 
un estricte treball de coordinació per part dels responsables del Museu i l’equip del Parc.

Públic terrassenc als ‘talents shows’
La mitjana d’assistents de públic als programes de televisió de Gestmusic, ‘El número 
uno’ i ‘Uno de los nuestros’, ha estat de 400 persones per dia de gravació aproximada-
ment. Cada setmana, en col·laboració amb els responsables de la productora, l’equip del 
Parc Audiovisual va enviar els llistats de terrassencs que s’apuntaven massivament per 
gaudir d’un dia únic com a públic de televisió i conèixer de prop una jornada de producció 
audiovisual amb un important desplegament tècnic i humà. 

Suport acadèmic i visites d’escoles
Durant tot l’any des del Parc s’ha donat suport a diversos centres educatius amb formació 
acadèmica relacionada amb l’audiovisual i a aquells alumnes que comencen a preparar-se 
pels estudis superiors i es troben en la recerca d’un futur professional (moment previ a 
l’elecció de carreres o formació professional específica).

Tal és el cas dels alumnes de la UB que van assistir a una visita i taller teòric - pràctic 
amb el títol ‘A on es fan les pel·lícules? Del guió al set de rodatge’ impartit pels respon-
sables del Parc. Les detallades explicacions sobre les especificacions tècniques de les 
instal·lacions, platós i serveis a la producció i la informació detallada sobre els rodatges 
en localitzacions, feta pel director de la Terrassa Film Office del Parc, van resultar de 
gran interès per a tots els participants. 

Altra activitat important en formació audiovisual ha estat amb els estudiants del Màster 
en Multimèdia i Serious Games de La Salle Campus Barcelona que van desenvolupar part 

Visites, esdeveniments i formació

Parc i Ciutadania 

El Parc audiovisual i la ciutat
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Parc i Ciutadania 

d’un projecte d’estudi sobre les relacions entre desconeguts en un espai comú. Els punts 
de trobada del clúster del Parc, com per exemple els ‘coffee points’, van ser aprofitats 
a la perfecció per endegar el test previst.

L’ECIB (Escola de Cinema de Barcelona),  l’IES Sta Eulàlia- Grau Formatiu Imatge i So 
(habituals del Parc), l’EMAV (Escola de Mitjans Audiovisuas), els alumnes d’intercanvi 
del Lycée Bellevue de Saintes (França), del Batxillerat Escènic de l’IES Torre del Palau 
o alumnes de primària de l’Escola Mare de Déu del Carme també van realitzar enguany 
visites formatives en l’entorn del Parc Audiovisual.

Actes i visites d’institucions ciutadanes

Altres organitzacions, centres educatius i professionals de diferents sectors de la ciutat 
es van interessar en conèixer el Parc Audiovisual i acostar-se així a les activitats que 
desenvolupa o per fer ús dels seus espais (sales d’actes,  jardins, etc.). L’Associació 
Vallès Amics de la Neurologia, el Club Egara, l’associació Kundun, el Consell d’Alcaldes 
del Vallès Occidental, els alumnes de Grau Superior de Disseny Gràfic del Vapor Univer-
sitari o la Policia Municipal de Terrassa van organitzar jornades al Parc o visites guiades 
als sets de rodatge en coordinació amb l’equip. D’altres esdeveniments organitzats per 
l’Orbital 40, del qual el Parc n’és membre, es van desenvolupar també durant tot l’any.
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Llargmetratges
Dels films produïts a casa nostra aquest últim any (en una etapa força complicada pel 
sector), 10 han passat pel Parc i localitzacions de la ciutat per rodar part de les seves 
seqüències. Es tracta d’ ‘Another me’ d’Isabel Coixet (Messidor Films), ‘Ismael’ de Marcelo 
Piñeiro (Zeta audiovisual),  ‘Panzer chocolate’ de Robert Figueras (Filmutea / Silencio 
rodamos),  ‘Cenizas’ (film per a TV) de Llorenç Castanyer (Fausto Producciones),  ‘Els 
morts’ de Sergi Pérez (Primitive Films/Niu d’indi), ‘REC 4’ de Jaume Balagueró (Filmax 
– Castelao productions), ’No es vigilia’ d’Hermes Paralluelo (El dedo en el ojo), ‘Tercer 
grado’ de Geofrey Cowper (Breaking Pictures SCP), ‘Asmodexia’ de Marc Carreté (Ms 
Entertainment) i ‘Voyeur’ de Marc Recuenco (Olpama Diversion Films).

Aquests  llargmetratges, 3 més que  l’any passat, han concentrat als platós del Parc 
consagrats directors de l’escena actual com Jaume Balagueró o Isabel Coixet, directors 
emergents com en Geofrey Cowper (ESCAC) i també reconeguts professionals als seus 
equips de producció com el director d’art Balter Gallart al film ‘Ismael’ (i també a ‘Los 
ojos de Julia’ i ‘Los últimos días’ rodats anteriorment al Parc) o David Ambit, encarregat 
dels efectes especials de ‘REC 4’. A l’apartat d’estrelles de cinema que han passat per 
les nostres instal·lacions ens trobem amb molts actors i actrius de renom de l’actua-
litat cinematogràfica: Sophie Turner en ‘Another me’ (Sansa Stark en la sèrie ‘Juegos 
de Tronos’), Belén Rueda (actriu habitual del Parc) i Mario Casas en ‘Ismael’ o l’actor 
català  Lluís Marco, en ‘Asmodexia’.

El gran nivell dels professionals que intervenen en les produccions que es fan al Parc 
parlen de la qualitat dels projectes que es porten a terme i situen Terrassa, un cop més, 
com a pol de producció de grans projectes cinematogràfics. 

El posicionament del Parc Audiovisual com a centre de producció de refe-
rència s’ha aconseguit definitivament sumant esforços tècnics i d’equip, 
aprofitant unes infraestructures úniques i col·laborant activament perquè 
la indústria audiovisual del país recuperi la seva empenta pròpia. 59 pro-
duccions audiovisuals, que mantenen el balanç total de l’any anterior, han 
passat per Terrassa aquest 2013.

Producció audiovisual 2013

Balanç de rodatges
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Balanç de rodatges
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Balanç de rodatges

Sens dubte, aquest any la televisió ha estat la tipologia estrella en les produccions acollides 
als platós del Parc. Dos grans ‘talents shows’ per a la petita pantalla produïts per Gestmusic 
/ Endemol han omplert els platós 1 i 2 i altres localitzacions amb un desplegament tècnic 
i humà sense precedents a les instal·lacions del Parc. Es tracta d’‘El número uno’ i ‘Uno 
de los nuestros’ per a Antena 3 i TVE respectivament, dos programes d’entreteniment 
on la música ha estat la protagonista. El primer, es va emetre en directe des del plató 1 
i el segon, gravat, des dels platós 1 i 2. La variada oferta d’espais adjacents als platós 
que ofereix el Parc Audiovisual (jardins, sales de treball, localitzacions de l’antic hospital, 
etc.) han estat clau a l’hora de concentrar aquestes produccions en un mateix espai, 
valor diferencial que pocs centres de producció audiovisual del país poden oferir i que 
posicionen el Parc com a referent de la indústria audiovisual actual.

Els platós 1 i 2 compten amb la preinstal·lació adient que permet la gravació i realització 
de qualsevol tipus de programa televisiu en format d’HD i fins a 12 càmeres simultànies. 
Els serveis auxiliars compten amb un primer espai de distribució -optimitzat a nivell 
climàtic i SAI elèctric- on es centralitzen els racks d’A/V. Des d’aquí, els múltiples senyals 
es reparteixen a  les sales de control, so  i  il·luminació. A més,  la zona de producció 

195 dies de pura televisió
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Balanç de rodatges

El plató 1 amb set de rodatge preparat per a 
l’emissió d’un programa

“És el segon programa que fem als platós del Parc Au-
diovisual i és com si tinguéssim les instal·lacions d’una 
cadena de televisió per a nosaltres.”
Tinet Rubira, Director, Gestmusic Endemol.



30

Memòria d’Activitats 2013

Balanç de rodatges

compta amb un doble circuit de fibra òptica de recorreguts diferents. La configuració 
de la instal·lació és adaptable a qualsevol requeriment de l’usuari final i ha fet possible 
la realització dels esmentats programes. 

La singularitat d’aquests tipus de programes amb gran afluència de públic en directe i amb 
la participació de personatges famosos, sumat a la seva durada (ambdues produccions 
van donar un índex d’ocupació de 195 dies) han demostrat que tant les infraestructures 
tècniques del complex com la capacitat resolutiva del seu equip poden assolir amb èxit 
tota mena de produccions i projectes audiovisuals.
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Balanç de rodatges

Publicitat
En l’àmbit publicitari, Terrassa ha tornat a estar protagonista com a localització escollida 
per les productores i prestigiosos clients que van decidir aterrar amb els seus equips a 
la nostra ciutat. The Gang, Agosto o Mamma Team són algunes de les companyies que 
han produït anuncis pel mercat nacional i internacional com ara els de Coca Cola, Jean 
- Paul Gaultier, Adidas, Volvo, Banc Sabadell o Gillete. En total, 23 espots comercials es 
van gravar als 4 platós i localitzacions de la ciutat, aquests últims, amb tots els permisos 
gestionats per la Film Office del Parc.

Videoclips
La icona femenina del popular gènere Hip Hop, La Mala Rodríguez, ha tornat a rodar un 
videoclip aquest any al Parc com ja ho havia fet l’any 2009 amb la cançó que la va llençar 
a la fama, ‘La niña’. En aquest cas la productora Oxígeno va escollir les localitzacions 
habilitades de  l’antic hospital, per  les seves singulars característiques, per gravar el 
vídeo de ‘Quién manda’.
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“Cada vegada que plantejo construir decorats sé que el 
Parc es convertirà en la meva segona casa.”
Balter Gallart, Director d’Art

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

2011. Els platós 3 i 4 estan en construcció. 
Total dies d’ocupació: 154
Rati d’ocupació: 19,59%

 Plató 1 Plató 2 Plató 3 Plató 4

2013
Total dies d’ocupació: 520
Rati d’ocupació:  50,19%

Comparativa d’ocupació de platós

Màxim dies d’ocupació.
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Treballs acadèmics
Aquest any, el Parc ha donat suport  i acollida a 16 treballs acadèmics de diferents 
centres educatius que ofereixen formació amb tots els vessants del gènere audiovisual 
(espectacles, realització audiovisual, direcció, so...). IES Sta. Eulàlia, ESCAC, UAB, ECIB 
(Escola de Cinema de Barcelona), entre d’altres, han posat en marxa els seus equips de 
treball per tal d’aconseguir el màxim nivell amb els recursos disponibles.

El total de produccions acadèmiques realitzades aquest any al Parc ha minvat en relació 
a anys anteriors, però no així les demandes d’espai per rodar que han estat molt nombro-
ses. Aquest fet respon, bàsicament, a la coincidència de rodatges professionals amb 
els dels alumnes, com per exemple els de ‘REC 4’ i ‘Asmodexia’, rodats a localitzacions 
habitualment utilitzades pels estudiants. Tot i fer el possible per acollir el màxim de produc-
cions, els primers han tingut preferència a l’hora de rodar. Per contrapartida, el nombre 
de rodatges acadèmics a la ciutat ha estat superior respecte l’any passat. La capacitat 
coordinada i emfàtica des del Parc a l’hora d’oferir als estudiants espais alternatius perquè 
puguin portar a terme les seves creacions respon a l’esforç per donar cabuda a totes les 
produccions i permetre així el desenvolupamnet de la tasca acadèmica que realitzen.

Estrena de produccions rodades al Parc al Festival de cine-
ma fantàstic de Sitges 2013
‘Grand Piano’, ‘Mindscape’, ‘Los inocentes’, tràiler d’’Asmodexia’ (rodades l’any 2012 al 
Parc) s’han estrenat aquest any al festival de gènere de referència mundial. 
Aquestes cintes  se  sumen al  llarg  llistat  de produccions  rodades a Terrassa que es 
presenten any rere any al festival. ‘Frágiles’ (2005), ‘REC 2’ (2009), ‘Agnosia’ (2010), 
‘Los ojos de Julia’ (2010), ‘Mientras duermes’ (2011), ‘El cuerpo’, ‘Castidermia’ i ‘Insen-
sibles’ (a l’edició de 2012), són algunes de la pel·lícules fetes al Parc que s’han estrenat 
a Sitges en les últimes edicions.

“Jo estic fascinada i agraïda. Per a mi això és un luxe, un 
paradís ara mateix. Estàs aquí i està tot controlat, sento 
que hi ha de tot, ens tracten molt bé.”
Manuela Velasco, Actriu.
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Balanç de rodatges

Llargmetratges (10)

•  Another me (Messidor Films)
•  Ismael (Zeta audiovisual)
•  Panzer Chocolate (Filmutea / Silencio Rodamos)
•  Els morts (Primitive Films / Niu d’indi / Compacto/Apptivisme)
•  REC 4 (Filmax – Castelao productions)
•  No es vigilia (El dedo en el ojo)
•  Tercer grado (Breaking Pictures SCP)
•  Asmodexia (Ms Entertainment)
•  Voyeur (Olpama Diversion Films)
•  Cenizas (Fausto Producciones)

Teasers

•  Asmodexia (Ms Entertainment)
•  Trencant cadenes (TuMaCAT Films)
•  O2 (telefonia) (Widescope)
•  Ford  (Widescope)

Llistat de rodatges per tipus de producció (59)
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“Pots comptar amb passarel·les que ajuden, i molt, en 
la instal·lació de complexos sistemes d’il·luminació.”
Javier Aguirresarobe, Director de fotografia.
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Balanç de rodatges

Televisió (8)

•  El número uno (Gestmusic)
•  Uno de los nuestros (Gestmusic)
•  Escenaris (Canal Terrassa Vallès - Gravació de 5 programas)
•  Oh happy day - Clip promocional corals de Terrassa (Nova Veranda 2010/TV3) 
•  Quarts de nou  (Lavinia produccions)
•  Reportatge Campionat de golf - Real Club de golf ‘El Prat’ (Canal IMG per a Sky 

sports)
•  La Sonora - Grup Laietans (TV3)
•  Espai Terra (TV3)



39

Memòria d’Activitats 2013

Balanç de rodatges



40

Memòria d’Activitats 2013

Balanç de rodatges

Publicitat (23)

•  Cadbury (Las Montañas Nevadas del Canadá)
•  Ergo (Goodgate)
•  Jean - Paul Gaultier (The Gang)
•  Lexus (The Seaquist A Company)
•  Coca Cola (Agosto)
•  Deusche Telekom (The Lift Producciones Audiovisuales)
•  Sanex 1 (Mamma Team)
•  Volvo (Rabagast)
•  Garnier (Buddies and Co.)
•  AT&T  (Garlic)
•  Foc i fogueres - Generalitat Cat 012 (Publitrece)
•  Audi R6  (Mamma Team)
•  Kia  (The Gang)
•  Promo Sony Ericsson (pel programa ‘El número uno’) (Abstract / Gestmusic)
•  Garnier 2 (The gang)
•  Bouygues (Smile Audiovisual Service)
•  Banc Sabadell (The sofa experience)
•  Adidas - Pilota oficial Mundial Brasil 2014 (Widescope / Motel Production)
•  Boursorama Banque (Limón Estudios)
•  Pikolin (Ovideo)
•  Gillete (Goodgate Productions)
•  Verti (Las montañas nevadas de Canadà)
•  Civisme ciutadà (CITM. Centre de la Imatge i Tecnologia Multimedia)
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Videoclips (2)

•  La Mala Rodríguez – “Quién manda” (pel disc “Bruja”) (Oxígeno)
•  Sense sal - “Rere el vidre” (Casamitjana Producció) 

Treballs acadèmics i altres (16)

•  Sense títol - 1 (Grau superior realització d’audiovisuals i espectacles - IES Sta. 
Eulàlia)

•  Taxi (ESCAC)
•  Dead Magnetic (ECIB / Dos mentes producciones)
•  Sense títol - 2 (Grau superior realització d’audiovisuals i espectacles - IES Sta. 

Eulàlia)
•  Sense títol - 3 (ESCAC)
•  Sense títol - 4 (Bande à part)
•  Sense títol - 5 (ESCAC)
•  Sense títol - 6 (ESCAC)
•  Sense títol - 7 (ESCAC)
•  Sense títol - 8 (ESCAC)
•  Sense títol - 9 (ESCAC)
•  Sense títol - 10 (ESCAC)
•  Sense títol - 11 (ESCAC)
•  Entrevista treballador Fàbrica de Filatures (UAB)
•  Reportatge fotografia publicitària (Enjoy Canarias Magazine)
•  Reportatge ‘Fibromialgia’ (Casamitjana Producciones)
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Balanç de rodatges
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Arribada de nous professionals 

Aquest 2013 ha estat un bon període pel que fa a incorporacions de noves empreses 
al Parc Audiovisual. A les ja consolidades al clúster, s’han sumat 6 de noves que s’han  
instal·lat a l’Edifici Nord. La diversitat de l’activitat a la qual es dediquen enriqueix encara 
més les possibilitats de col·laboració entre elles i amb les produccions audiovisuals que 
acull el Parc permanentment. Les companyies són de l’àmbit de la moda, la comunica-
ció,  la música, la producció audiovisual o les noves tecnologies. Es tracta de Losson 
Couture, Inpas comunicació, Barcelona Clàssic Concert, Audiv Produccions , TMTC i 
Copcisa. Amb aquestes, el clúster empresarial del Parc està conformat a finals de 2013 
per 23 empreses.

Les produccions televisives, una nova empenta per a les 
empreses instal·lades al Parc
La presència aquest 2013 de dues produccions televisives de llarga durada als platós del 
Parc, ‘El número uno’ i ‘Uno de los nuestros’, amb tot el moviment de grups de professi-
onals i serveis que es posen en marxa amb cada rodatge, ha suposat un nou impuls per 
a l’activitat audiovisual que habitualment ocupa les instal·lacions del Parc Audiovisual.

La predisposició i professionalitat de les empreses del clúster, ha suposat un augment 
en el nombre de col·laboracions entre elles i les produccions que acull el Parc, amb les 
productores o amb els reconeguts artistes que hi intervenen. Un procés de col·laboracions 
en cadena al qual des del Parc sempre s’ha posat èmfasi.

Activitats 2013 clúster empresarial

Clúster empresarial

Clúster empresarial

“Treballar en un ambient immillorable, per la seva imat-
ge, tranquil·litat i comoditat és, per a la nostra línia de 
negoci, imprescindible.”
Sergio Giner, Director, Losson Couture.
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Clúster empresarial

L’empresa d’alta costura ‘Losson Couture’, amb una gran trajectòria i molt reconeixement 
en el món de la moda i els espectacles, porta anys treballant per a produccions audiovisu-
als i personalitats del cinema i la TV fent el vestuari i l’estilisme. Els seus dissenys s’han 
vist a diversos esdeveniments com ara els Premis Goya i Gaudí i també en produccions 
teatrals, cinematogràfiques i televisives. A ‘El número uno’, Losson va fer els vestits de la 
presentadora Paula Vázquez i Mónica Naranjo (jurat) i recentment ha tornat a dissenyar 
el vestuari de la cantant que llueix al programa ‘Tu cara me suena’, també de Gestmusic.

Al concurs de corals de TV3, ‘Oh happy day’ (amb participació de corals terrassenques) 
una de les integrants del jurat, l’actriu Sílvia Abril (que també va rodar ‘Spanish Movie’, 
al plató 1 el 2009), ha estrenat vestuari exclusiu dissenyat per l’empresa que té situat 
el seu ‘atelier’ al Parc.

‘Losson’ va presentar en societat el mes d’octubre el seu nou taller al Parc Audiovisual. 

Xarxa de col·laboracions Clúster - Parc
Enllaç entre els professionals i les produccions que acull.
Promoció i presentació de les empreses des del Parc. 
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En un procés permanent d’expansió i reconeixement nacional i internacional, els respon-
sables de ‘Losson Couture’ s’acosten d’aquesta manera, encara més, al món audiovisual 
i les produccions que el Parc acull permanentment.

Prop de 100 persones, entre periodistes i personalitats del món de la cultura, van assistir 
al còctel de presentació al Parc on els representants de l’empresa van poder compartir 
amb tots la seva experiència que ara continua amb més força des del nou local. El seu 
atelier és ara seu de les oficines centrals on el departament creatiu seguirà creant, més 
a prop del món del cinema, la publicitat o la televisió, la seva línia més exclusiva i les 
properes col·leccions.

Per la seva banda, el ritme de produccions a les quals presta serveis de càtering l’empresa 
‘Par-ill Càtering SL’, que gestiona el restaurant ‘Première’ del Parc Audiovisual, continua 
molt actiu. A més de donar servei especialitzat per a produccions audiovisuals, esdeve-
niments socials o esportius i rodes de premsa que acull el Parc periòdicament, l’empresa 
actualment també ofereix el càtering del programa ‘Tu cara me suena’ (Antena 3).



48

Memòria d’Activitats 2013

Clúster empresarial

Una altra empresa que ha intervingut en produccions al Parc ha estat ‘Barcelona Clàssic 
Concert’. Per  la seva activitat de foment de  la música, els espectacles  i  la formació 
musical d’alt nivell apropada a la ciutadania, disposa d’una sèrie d’instruments musicals 
al seu abast que han ofert en alguna ocasió a les productores per cobrir necessitats 
sorgides durant les gravacions. A més, l’empresa va fer el videoclip promocional de la 
gira 2013-2014 de la seva obra ‘El cant dels cirerers’ als jardins del Parc Audiovisual 
amb una posada en escena molt acord amb l’entorn natural del qual disposen. Aquests 
espais alternatius als despatxos i zones de treball es configuren, a l’hora de promocio-
nar la seva activitat, com un valor afegit molt ben aprofitat pels professionals (espais 
oberts, jardins, capella...). 

Totes les produccions que acull el Parc i Terrassa, activen tota una xarxa de col·labo-
racions que, d’una manera o una altra, generen uns importants beneficis econòmics i 
d’activitat constant i atorguen també reconeixement i una inestimable línia de contactes 
dins l’entorn professional.

Activitats  - L’equip del Parc amb els professionals del clúster

Com cada any, des de les oficines centrals del Parc, es va convocar a tots els treballadors 
per celebrar dues dates per tots ben especials. A la diada de St. Jordi es va fer un petit 
esdeveniment als jardins que envolten la capella on es va brindar i cada professional 
va tenir la possibilitat d’endur-se un llibre. Al mes de desembre, al restaurant ‘Première’ 
del Parc, es va fer una celebració de Nadal amb tots els professionals que conformen 
el clúster.

“Ser resident al PAC i usuari de les seves instal·lacions 
de qualitat ajuda a projectar una imatge professional 
consolidada. ”
Philippe Froesch, Director 3D Artist, Visualforensic.

Xarxa de col·laboracions Clúster - Parc
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Empreses del clúster empresarial del Parc Audiovisual de 
Catalunya i associades:

•  Parc Audiovisual de Catalunya
•  Dap Solutions
•   VSN
•  Activa Software
•  PAR-ill Càtering 
•  Índigo 
•  Sismeco
•  Imatek 
•  Visualforensic 
•  LaAnet 
•  StudioCreax 
•  Tecnologika 
•  Neptuno Films 
•  Nostromo Pictures 

•  NRD Multimèdia
•  Art virtual 
•  Sensofar

Incorporacions 2013
•  Losson Couture 
•  Barcelona Classic Concert
•  Inpas comunicació
•  TMTC
•  Audiv produccions 
•  Copcisa

TOTAL: 23 empreses Clúster

Associades
•  Acadèmia del Cinema Català
•  Accialt Flying Effects
•  Afinia Hotels
•  Agosto
•  AG Sounds
•  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: 36 empreses associades
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Classes de formació d’especialistes de cine-
ma al Parc. Recam Stunt School.
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