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PRESENTACIÓ
Aquest any, seguint la tònica dels anys anteriors, ha estat 
un període de creixement i consolidació de l’activitat 
però no ha estat del tot com esperàvem. Hem estat a 
tocar d’acollir la gran producció televisiva de la sèrie “La 
Catedral del Mar” que finalment es va quedar al calaix 
quant ja la teníem coll avall. Com és possible comprovar 
en el nostre dia a dia, el sector audiovisual continua sent 
injustament castigat i aquestes situacions són un exemple 
de la inestabilitat que pateix.

Les instal·lacions i serveis que ofereix el Parc Audio-
visual, però, ens han permès atendre un any més les 
canviants demandes del sector. D’aquesta manera s’han 
pogut mantenir bons ratis d’ocupació i resultats iguals o 
millors que en el 2014.

També ha sigut un període realment intens per a la Film 
Office, no només per la gestió de molts rodatges a localitza-
cions de la ciutat, sinó també per la tasca molt activa amb 
l’Spain Film Commission en la negociació de la nova fisca-
litat per a produccions internacionals. Quant al nombre de 
produccions totals acollides en 2015 Terrassa se situa entre 
els primers 5 municipis amb més rodatges a Catalunya.

Tot i que hi ha hagut força moviment en el lloguer d’espais 
del clúster encara hem aconseguit mantenir el nombre 
d’empreses. L’objectiu és sumar tots els esforços possibles 
de comercialització en aquest apartat.

Aquest any ha sigut molt especial en l’acostament d’enti-
tats ciutadanes, educatives, socials i culturals al Parc i 
hem rebut 2000 assistent al llarg del curs. Hem pogut 
comprovar que l’interès de la ciutat en l’activitat que es 
realitza al Parc Audiovisual augmenta cada dia. L’afluèn-
cia de visitants i consultes rebudes a l’estand del Parc a 
l’última edició del ‘Denim Shop Art’ van constatar aquest 
fet i n’és un clar exemple.

En definitiva, ha estat un bon any i hem tingut a tocar 
que fos un molt bon any amb un gran increment de rodat-
ges, esdeveniments i visites rebudes al nostre centre de 
producció.
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ACTIVITAT

PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
El 2015 ha sigut un any de gran d’activitat als nostres 
platós i localitzacions de Terrassa, ja que s’ha superat el 
nombre total de produccions acollides arribant a les 117 
superant les 90 de 2014, les 59 de 2013 i les 51 de 2012, 
per citar només els últims exercicis. L’augment, doncs, 
suposa increment del 30% respecte l’any 2014.

Els resultats aconseguits a Terrassa acompanyen la tendèn-
cia ascendent dels últims anys quant a les produccions 
audiovisuals realitzades al nostre territori. Segons les 
últimes dades anuals de la Catalunya Film Commission, el 
2015 es van registrar un total de 874 produccions audio-
visuals, un 17% més respecte el 2014. Els 117 rodatges 
a Terrassa representen més del 13% del total català, uns 
bons resultats pels quals s’ha de continuar treballant en 
el futur tot i la inestable situació del sector.

En l’àmbit publicitari, les produccions a Terrassa han 
pujat fins a 43, és a dir, un 1,5% més que el 2014. Aquest 
augment també acompanya la línia ascendent viscuda 
en el sector els últims anys reflectits, per exemple, en 
els informes redactats per l’Observatori de Publicitat de 
l’Associació espanyola d’anunciats. Segons les últimes 
dades, a Espanya més de 30 mil empreses es dediquen de 
manera exclusiva a la publicitat. El sector ha experimentat 
un 8,25% de creixement en 2014 respecte el 2013 i repre-
senta un 1,18% de tota l’activitat empresarial espanyola, 
amb un volum de negoci de 14.618.000 d’euros. 

Relacionat directament amb els clients acollits a les produc-
cions publicitàries  locals, és interessant ressaltar que 
l’últim “Estudio de Inversión Publicitaria Mundial 2014” 
col·loca les marques Procter & Gamble, Unilever, General 
Motors, Ford, L’Oreal, Toyota i Volkswagen Group dins el 
grup destacat a nivell mundial. Dues d’aquestes marques 
comercials van gravar a Terrassa els seus anuncis durant 
el 2015.

Dades interessants del sector

Recaptació
Malgrat el delicat ambient que es viu al sector audiovi-
sual actual, aquest 2015 el cinema espanyol va obtenir 
algunes bones xifres. Per exemple, respecte a la quota 
per recaptació de les pel·lícules espanyoles que, segons 
la FAPAE, en 2015 ascendeix a 18,9%, la tercera millor 
recaptació obtinguda fins ara, després de l’aconseguida 
el 2014 (25,5%) i el 2012 (19,5%). S’han tornant a superar 
d’aquesta manera els 100 milions d’euros de recaptació. 
Les pel·lícules produïdes aquest any a Terrassa, ara en 
plena postproducció, possiblement ajudaran a aconseguir 
resultats semblants els propers anys.

Evolució Indústria audiovisual
La ‘‘Radiografia econòmica de la Indústria Audiovisual” 
realitzada i presentada recentment pel Clúster Audiovisual 
de Catalunya, amb col·laboració dels tècnics de Cultura 
i Eurecat, confirma que la indústria audiovisual catalana 
es comença a recuperar després de perdre el 40% de 
valor econòmic durant el període de crisi 2008-2013, una 
de les caigudes econòmiques més severes a Catalunya. 
En contraposició, l’augment de la inversió publicitària en 
televisió el 2015, la implantació de la taxa audiovisual 
als operadors de telecomunicacions i el clima constatat 
entre les empreses associades al Clúster Audiovisual de 
Catalunya són alguns indicadors de la remuntada que viu 
i viurà el sector de cara al futur. 

En el conjunt d’Espanya, trobem un altre indicador sobre 
les millores en suport a la indústria. Els ajuts de l’ICAA 
(quant a amortització llargmetratges, ajuts generals i 
complementaris, distribució, producció llargmetratges…) 
reflecteixen una pujada que gairebé duplica la de l’any 2013 
(veure gràfic a continuació) passant d’una inversió de 34 
milions d’euros en 2013 a 64 milions en 2014.

ESPANYA, AJUTS ICAA 2013/2014
 

 2013 2014

Amortització llargmetratges.
Ajuts generals i complementaris 24.380 53.467
Distribució 2.500 4.801
Producció llargmetratges 5.000 3.999
Organització festivals 469 710
Minoració interessos prèstecs producció 606 578
Producció curmetratges i projectes 399 324
Participació en festivals 265 294
Conservació del patrimoni 299 121
Minoració interessos préstec d’exhibició 25 11
Total 34.310 64.705

*Milers d’euros

Font: Informe CAC 2014

Inversió publicitària
Una exemple, d’aquest clima favorable són les dades 
evolutives d’inversió publicitària en el període GENER-SE-
TEMBRE 2015 en els diferents branques de la indústria 
cultural on el Cinema ha viscut una pujada del 51,8% 
respecte al mateix període de l’any anterior. 

EvolUCIó dE lA INvErSIó PUblICITàrIA 2015/2014
Dades gener-setembre 2015
Sobre gener-setembre 2014

Cinema ................................................................ 51,8%
Diaris ..................................................................... 0,8%
Dominicals ............................................................ 1,2%
Exterior ................................................................. 4,5%
Internet ............................................................... 11,3%
Ràdio ..................................................................... 7,0%
Revistes ................................................................ 1,1%
Televisió ................................................................ 8,0%
Espanyoles obert .....................................................................7,7%
Autonòmiques .........................................................................4,9%
Pagament .................................................................................21%
Total ...................................................................... 6,4%
Font: Infoadex

Incentius / Ajuts
Els incentius fiscals als rodatges internacionals aplicats 
des de gener de 2015 ha generat un augment global de 
sol·licituds de rodatge a Espanya d’un 35% més respecte 
l’any 2014, dada esperançadora per tal d’atraure cada 
vegada més producció internacional als nostres municipis.*

* Dades publicades per l’Spain Film Commission
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PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL AL PARC 2015

Cinema
En 2015, 4 produccions cinematogràfiques i 1 TV-Movie 
es van rodar als nostres platós i localitzacions del Parc 
Audiovisual i Terrassa. Comptabilitzem, doncs, 5 produc-
cions de gran format a la nostra ciutat.

Durant el primer trimestre vam acollir la fase final de la 
superproducció d’’Un Monstruo viene a verme’, ja present 
a les nostres instal·lacions des de mitjans de l’any anterior. 
Aquesta producció ocupava els platós 1, 2, 3 i la nau 
auxiliar així com diverses localitzacions naturals exteriors, 
interiors i el plató 4. Ha estat una de les produccions de 
major envergadura i complexitat que hem acollit a les 
nostres instal·lacions i hem tornat a acollir uns “retakes” 
durant el mes de setembre de diverses seqüències als 
platós 1 i 2. Aquest film, al ser comptabilitzat l’any 2014, 
no se suma a les produccions de cinema d’enguany.

També hem acollit la producció “El elegido” de la mà 
d’Oberon i Coming Soon Films al plató 4 i el Mas Viver 
de Torrebonica. Aquest localització, un dels escenaris 
‘estrella’ de la ciutat, també va acollir durant 3 setma-
nes el rodatge de “Secuestro” amb Blanca Portillo, José 
Coronado i Antonio Dechent sota les ordres de la directora   
Mar Targarona. Un cop més, les gestions de la Terrassa 
Film Office van ser clau per tirar endavant la producció fent 
de pont i finestreta única entre la Fundació Sant Llàtzer, 
propietària de la localització, i la productora Rodar y Rodar.

En l’últim terç de l’any vam rebre la producció de la pel·lí-
cula “Contratiempo” de Think Studio, segona pel·lícula 
d’Oriol Paulo que ja va dirigir al Parc la seva òpera prima 
“El Cuerpo” (Paulo porta 3 films rodats al Parc Audiovisual, 
just per darrere de Jaume Balagueró, amb 4). Aquesta 
producció va ocupar platós 1, 2 i localitzacions naturals 
interiors habilitades de l’antic hospital del Tòrax, naus 
auxiliars i exteriors. La pel·lícula compta amb un gran 
repartiment format per José Coronado, Mario Casas i 
Barbara Lennie.

Els últims mesos de l’any la filmació de la pel·lícula “Blue 
Rai” rodada íntegrament a localitzacions de la ciutat tanca 
la llista de rodatges de cinema acollits a Terrassa aquest 
any passat. ESCAC Film va ser l’encarregada de la produc-
ció del film possible gràcies a les gestions fetes per la 
Terrassa Film Office que va coordinar presencialment tot 
el rodatge.

Per últim, dins la categoria de TV-Movie, Terrassa va ser 
escenari l’estiu passat d’ “Ebre, del bressol a la Batalla”, 
coproducció de TV3, Set Màgic Audiovisual i Enciende TV. 
Dues localitzacions emblemàtiques de la ciutat, la Casa 
Alegre de Sagrera i el Mas Viver de Torrebonica, van ser 
els escenaris escollits a la ciutat.

Televisió
Les produccions televisives, de petit i gran format, sumen 4.

Un any més, Gestmusic-Endemol ha confiat en l’equip del 
Parc Audiovisual per produir el  programa d’entreteniment 
‘Insuperables’ pel prime time dels dilluns a la nit a TVE. De 
nou una producció amb públic i concursants -en aquest 
cas experts en diverses disciplines artístiques- han omplert 
d’activitat i espectacle durant més de dos mesos els platós 
1 i 2. Santiago Segura, Pitingo i Ana Milán conformaven 
un jurat de luxe. 

Altres produccions televisives de menor envergadura han 
sigut l’enregistrament de part del programa “This Is Opera” 
(TVE), a les instal·lacions de l’antic Hospital del Tòrax, i del 
programa en actual emissió a 8TV, “Trencadís”.

La Xarxa de Televisió Local amb la col·laboració i producció 
dels companys del Canal Terrassa també va fer íntegrament 
un dels programes del magazín “1món.cat” en directe 
des del Parc Audiovisual amb el cinema català com a eix 
vertebrador del programa. 

Publicitat
El 2015 ha sigut l’any de la recuperació de les grans 
produccions de publicitat arribant a acollir a la ciutat 43 
produccions comercials (13 més que l’any anterior). Aquest 
sector, com comentem abans, representa a Espanya el 
1,18% de tota l’activitat empresarial i viu moment de 
bonança gràcies a l’augment de la inversió de les grans 
companyes. Tot i la situació respecte a països com Alema-
nya i Anglaterra, la inversió espanyola als diferents mitjans 
(ràdio, televisió, cinema, premsa…) va augmentar el primer 
semestre de 2015 un 7% més respecte al mateix període 
de l’any anterior.

Les grans campanyes publicitàries de Volkswagen Caddy 
-amb el client Sonda Pro un mes i mig treballant als plató 1 
i 2 en dues ocasions durant l’any-, passant per campanyes 
d’Everdent produït per Montañas Nevadas del Canadá o 
el nou anunci de Heineken dirigit per l’aclamat realitzador 
Michel Gondry, han estat alguns dels anuncis acollits al 
Parc en 2015.

Aprofitant els moments de més disponibilitat de platós 
entre les grans produccions de cinema o televisió, hem 
donat cabuda a produccions diverses amb protagonistes 
de renom com en Carlos Sobera o la Shakira.

Un cas destacat és el de la gravació de l’anunci de la 
reconeguda marca de dentífrics Oral B, de la mà de la 
productora The Gang, que van triar novament les nostres 
instal·lacions per rodar una campanya mundial gravada en 
més de 5 idiomes. En total, més de 50 dies de producció 
publicitària d’alt nivell. Tant el client i la productora han 
estat molt satisfets amb l’experiència i ja han confirmat 
que el gener de 2016 tornen a confiar en nosaltres per 
continuar amb la 3a part d’aquesta campanya de l’empresa 
de dentífrics. 

D’altres grans marques com Kia, Societé Generale, 
Gatorade, Seat León o Affinity també ens han fet confiança 
per venir a rodar al Parc Audiovisuals els seus anuncis 
aquest 2015. 

Acadèmics
Aquest 2015 hem donat servei d’assessorament a 38 
produccions de diversos centres. Destaquen els treballs 
d’alumnes de l’ESCAC, Fundació Privada Elisava - Escola 
Universitària, El Plató de Cinema, INS Santa Eulàlia  o la 
Universitat de Barcelona. Als estudiants se’ls ofereix el 
servei per trobar i escollir les localitzacions i la cessió de 
les instal·lacions. A més, se’ls orienta i assessora sobre 
la millor forma d’executar les necessitats i on plasmar-les 
amb la menor dificultat i millor resultat. 

És interessant destacar que 26 de les 38 produccions 
acadèmiques d’enguany han estat d’alumnes de l’Escola 
Superior de Cinema de Catalunya (ESCAC) amb els quals 
tenim un lligam permanent i treballem de manera constant. 
Els estudiants compten amb els serveis de la Terrassa 
Film Office a l’hora de programar les seves produccions 
acadèmiques.

Totals dies d’ocupació platós
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Totals dies d’ocupació per platósVideoclips i altres filmacions
Hem continuat amb la nostra voluntat de combinar grans 
produccions audiovisuals de cinema, televisió o publicitat 
amb altres produccions de menor envergadura com petits 
espots, videoclips, videoart, etc. La producció musical 
destaca amb la gravació de 10 videoclips aquest 2015.

Entre elles podríem destacar projectes com el Videoclip 
360º de la cançó “Efímera” de Love Of Lesbian de la mà 
dels malaguenys Ooh Virtual; dos videoclips de Loquillo 
& Nu Niles al plató 4; el videoclip del nou single de Sopa 
de Cabra “Cercles” o l’últim cantant La Prohibida.

A la categoria Documental, cal destacar la gravació del 
teaser ‘L’enigma de les pintures d’Ègara’ del director Antoni 
Verdaguer al conjunt monumental Seu d’Ègara. La finalitat 
d’aquesta producció és la promoció de la candidatura de 
la Seu a Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO.

Paco León, per la seva banda, va dirigir Carmen Maura 
al “Colmado 1917” del centre de Terrassa en el curtme-
tratge “Vaca Paloma” per a Gas Natural Fenosa. Un munt 
de seguidors del director i l’actriu es van concentrar als 
voltants de la Rambla d’Ègara per tal de poder fotografiar-se 
amb els artistes.

També hem acollit filmacions amb drons, proves tècniques 
amb càmera cars a radiocontrol o la producció de videoart 
experimental.

En total, els videoclips i les altres filmacions sumen un 
total de 27 produccions.

“Terrassa és el quart municipi amb més rodatges de Catalunya”
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Llistat de produccions per tipologia:

Llargmetratges TV-Movie: 5
• El elegido

• Secuestro

• Contratiempo

• Blue Rai

• Ebre, del bressol a la batalla

Entreteniment / Sèrie de TV: 4 
• This is òpera

• Insuperables

• Trencadís

• 1 Món.cat

Espots publicitaris: 43
• Toyota Aygo

• Gamö

• App Gent Gran

• Barilla Gran Cereale

• Cereales Hero

• Nissan

• Motivator

• Dap Beer

• Everdent

• Vips

• Volkswagen CADDY

• Panini

• KIA

• Heineken

• Peugeot

• Denim Shopping Art 2015

• BMW 2015

• Ringo

• Harry’s

• Oppenheimer

• Citroën 2015

• Audi Signs

• Gatorade

• Asus Zenfone

• Rebels

• Oral B

• Marato TV3 - 2015

• Société Générale

• KIA 2015

• Banco Santander

• Danacol

• Médicos del mundo

• Widiba

• Activia 2

• Oral B 2

• Seat León ST

• Crest

• Costa Cruceros

• Unió

• Affinity

• Bicentury

• Font Vella

• Terrassa fa Nadal 2015

38

29

1414
20

3635
38

9

79

61

45

37
31

2626

46
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TERRASSA FILM OFFICE 
El 2015 ha sigut un bon any per les Film Office i Film 
Commissions catalanes i espanyoles en general. No només 
pel que fa a la seva activitat principal, el suport a les 
produccions, sinó que a més a més les seves trobades 
internacionals han tingut un gran ressò mediàtic i s’han vist 
els primers resultats del seu treball en favor de la creació 
i posada en marxa dels incentius fiscals a produccions 
internacionals. La ciutat de Terrassa i el Parc Audiovisual 
han estat presents, ja sigui directament o bé amb repre-
sentació.

Segons dades de la Catalunya Film Commission, Terrassa 
es manté en el 4t lloc del ránquing de municipis amb més 
rodatges just per sota de Barcelona, L’Hospitalet i El Prat 
de Llobregat i per sobre de Tarragona i Sitges.

Suport als rodatges
Al llarg d’aquest 2015 l’atenció i suport a les produccions 
audiovisuals per rodar a la nostra ciutat han passat de 63 el 
2014 a 72 de 2015. D’aquest total, 34 han estat rodatges 
professionals, majoritàriament espots publicitaris, 31 han 
estat produccions acadèmiques i la resta, altres filmacions.

Pel que fa als rodatges acadèmics 2015, i vist que es 
mantenen en nombre any rere any, podem destacar les 
següents circumstàncies:

Augment del nombre de produccions de l’ESCAC, derivada 
de la tasca de formació i informació feta per part de la 
Terrassa Film Office a través de xerrades als alumnes. En 
aquestes trobades s’explica els serveis d’assessorament a 
l’hora de trobar i fer ús de les localitzacions i la tramitació 
dels permisos necessaris. Aquest any, a més a més, hem 
incorporat un nou servei: la tramitació des de les nostres 
oficines dels permisos necessaris per poder gravar a les 
instal·lacions de F.G.C. (Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya), principalment a les seves estacions. 

Creixement moderat de les peticions fetes per part de 
centres com el INS Santa Eulàlia i, al mateix temps, s’han 

incorporat nous centres com ara el CITM (Centre de la 
Imatge i la Tecnologia - UPC) al llistat de peticions de 
permisos

Consultes referents a la normativa existent per a la grava-
ció amb animals, menors i/o armes, sense que aquestes 
produccions tinguessin Terrassa com a lloc de rodatge. 
Això ens situa com a punt d’informació de referència des 
d’un punt de vista més general i il·lustra la confiança en 
el servei tot i ser produccions sense relació directa amb 
la ciutat.

Localitzacions destacades 
El Mas Viver de Torrebonica s’ha consolidat com a lloc 
de rodatge. Aquesta edificació i el seu entorn, propietat 
de la Fundació Sant Llàtzer, ha vist créixer el numero 
produccions de cine, televisió i publicitat. Destaquen, a 
manera d’exemple, la gravació de l’anunci promocional 
de la Marató de TV3 sota la direcció de Jaume Balagueró 
i de part del film “Secuestro”.

Un altre espai del qual val la pena fer menció és la Casa 
Museu Alegre de Sagrera, al centre de la ciutat que, 
després de bastant temps sense servir de localització de 
rodatge tot i ser un espai amb força demanda, va acollir 
part d’un film històric amb la productora Set Màgic amb 
participació de TV3. Durant tres dies es va convertir en la 
residència del General Azaña i Torrebonica en el campa-
ment militar de la “Lleva del biberó”.

La zona dels carrers Cervantes, Sant Valentí, Mare de Déu 
dels Àngels i Pantà, un sector actualment semiindus-
trial, ha estat protagonista d’un bon grapat d’espots 
publicitaris per al Banc de Santander o Nocilla, 
per exemple. 

“La Film Office va atendre i donar suport a 72 produccions a la ciutat de Terrassa”
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Relació amb institucions i altres col·lectius
Durant aquest 2015 hem mantingut un alt nivell de col·la-
boració amb les diferents institucions i associacions de 
les quals formem part. Centrarem en aquesta memòria 
les actuacions amb la Catalunya Film Commission, Spain 
Film Commission i d’altres institucions.

La creació d’aquests incentius, les negociacions i el seu 
desenvolupament han comptat amb la participació de la 
Terrassa FO.

Entre les produccions internacionals que aquest 2015 
s’han pogut beneficiar d’aquestes polítiques trobem la 
sèrie “Game of Thrones”, de la productora HBO, per a la 
qual els incentius han estat clau a l’hora de quedar-se a 
Espanya i Catalunya per rodar.

En 2016, centrarem la nostra activitat dins l’Spain Film 
Commission en la millora d’aquests incentius fiscals i en la 
promoció del Turisme cinematogràfic, de la mà de Tures-
paña i el ICEX, promocionant el territori com a destinació 
turística cinematogràfica. 

A més, formarem part de la comissió que ha de posar 
en marxa la ruta turística anomenada “Territorio Game 
of Thrones” ruta que pretén incloure a totes les ciutats 
d’Europa que han acollit el rodatge de la popular sèrie. 
Aquesta iniciativa compta amb l’aprovació de HBO i el 
Ministeri de Turisme.

Catalunya Film Commission 
El Parc Audiovisual de Catalunya aquest any va col·laborar 
activament en l’elaboració del catàleg que aglutina els 
municipis membre de l’associació on figuren els procedi-
ments, terminis i taxes a tenir en compte si es vol anar a 
rodar a algun d’ells.

També vam col·laborar en l’edició del llibre “Scouting in 
Catalonia”, editat per la Generalitat de Catalunya com a 
resposta a la petició dels localitzadors més importants 
del nostre país.

Aquest llibre, recull amb imatges dels mateixos professio-
nals la gran diversitat d’espais naturals dels quals disposa 
Catalunya al servei de les produccions audiovisuals.

L’AFCI (Asociation of Film Commissioners International), 
que reuneix a les més importants Film Commissions d’arreu 
del món, juntament amb la Barcelona Film Commission, 
i amb la col·laboració de la Catalunya Film Commission 
van organitzar CINEPOSIUIM 2015. La ciutat de Barcelona 
va ser protagonista com a “Film friendly” destacada i a la 
trobada es va parlar, discutir i treballar sobre el present i 
futur de les oficines fílmiques, servei que resulta cada dia 
més important per a productors, localitzadors i creadors.

Spain Film Commission
En l’àmbit estatal, Terrassa també forma part activa 
d’aquesta institució que aplega totes les oficines fílmi-
ques d’Espanya.

La Terrassa Film Office, forma part de la seva Junta Direc-
tiva des de fa ja 4 anys, i és membre de la Comissió 
Executiva des de fa dos, ocupant des de setembre de 
2014 la responsabilitat de la seva Tresoreria.

Aquest any 2015, la participació de la FO de Terrassa 
dins de l’associació ha estat centrada, juntament amb la 
Secretaria General d’Hisenda, en la posada en marxa dels 
nous incentius fiscals a les produccions internacionals. 

“Amb una participació activa de la Terrassa Film Office es posen en marxa els nous incentius 
fiscals a les produccions internacionals”
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CLÚSTER EMPRESARIAL
El clúster del Parc Audiovisual s’ha convertit al llarg dels 
anys en una gran xarxa de companyies en constant creixe-
ment que comparteixen l’entorn de treball. Moltes de 
les empreses residents ens continuen acompanyant des 
de fa temps però també s’ha produït, com és habitual 
últimament, rotació d’empreses (és a dir, marxen algunes 
i arriben d’altres noves).

En aquest 2015 s’han sumat al clúster del Parc 5 noves 
empreses i 3 van deixar de formar-ne part. Per tant, el 
nombre total de companyies augmenta aquest any fins a 
30 (2 més que en 2014).

Aquest augment del total d’empreses del clúster dibuixen 
una línia ascendent a llargs dels anys passant de 19 empre-
ses l’any 2012, a 23 en 2013 i 28 l’any passat arribant a 
les 30 esmentades d’enguany. 

Quant als espais destinats per acollir empreses, el Parc es 
troba quasi al complet de la seva capacitat sent actualment 

un atractiu pol d’atracció per a empreses de l’entorn més 
proper i de fora de la ciutat. El nombre de treballadors que 
aplega el recinte en totes les empreses està al voltant 
de 200 persones diàries. Si comptem les persones que 
treballen a les produccions que acollim arribem, en molts 
moments de l’any, a les 400 persones diàries.

InCORPORACIOnS 2015
Les noves empreses del Parc tenen diferents perfils, 
molt lligats a la producció audiovisual i d’esdeveniments, 
continguts multimèdia i nous llenguatges tecnològics amb 
l’emprenedoria al capdavant. Es tracta de les empreses 
“Blue Live”, dedicada a la contractació d’espectacles de 
tota mena (música, màgia, celebracions o muntatge d’esce-
nografia); “Interloqua”, dedicada al Soundbranding (so de 
marca) i especialitzada a treballar estratègicament el so 
per crear i posicionar marques comercials; “Cine Grúas”, 
empresa especialitzada en disseny i fabricació de material 
tècnic de rodatges; “Super Prota”, creadors de llibres 
infantils personalitzats on els nens són els protagonistes; 
i “Garage Lab”, laboratori creatiu format per emprenedors 
dedicats a la innovació tecnològica lligada al disseny.

Empreses del nostre clúster
• [ad] Comunicació

• Albira Solutions

• Another light

• Art virtual

• Audiv produccions

• Barcelona Classic Concert

• Dap Solutions

• Espai Vip, SL

• Iberdeli

• ICEC (2CR - Centre de Conservació i Restauració - 
Filmoteca de Catalunya)

• José De Rico Produccions

• Kautic.40 

• Kineasia S.C.P. / Cine Àsia

• LaAnet - Serveis i solucions telemàtiques

• Neptuno Films

• Nostromo Pictures 

• Open provider

• PAR-ill Càtering

• Pro Team online

• Sensofar

• Sismeco

• StudioCreax

• Tecnologika

• TMTC

• Video Stream Network

Incorporacions 2015
• Blue Live

• Cinegrúas

• Garage Lab

• Super Prota

• Interloqua (Co-working)

TOTAL: 30 EMPRESES

Empreses amb estada temporal
• A monster Calls, SL (del film “Un monstruo viene a 

verme”)

• The Gang España (de l’anunci publicitari d’ “Oral B”)

 2011 2012 2013 2014 2015

30

23

15

8

0

30
28

23

19
21

30
EMPRESES

“Prop de 200 persones treballen cada dia al Parc Audiovisual”



2524

Memòria Anual 2015Memòria Anual 2015

ACTIVITATS DE DInAMITzACIÓ - EInES DE 
cOhesió i cOL·LAbORAció
Des del Parc Audiovisual hem proposat al llarg del temps 
un seguit d’activitats dirigides a les empreses residents. 
Aquestes trobades fomenten les relacions entre elles i 
faciliten les col·laboracions i negocis. Actualment, són 3 
les activitats anuals dirigides al nostre clúster: la Diada 
de Sant Jordi, la Presentació anual de projectes / Sessió 
de Coaching i la celebració de Nadal.

Diada de Sant Jordi 
El caràcter d’aquesta diada fa que sigui molt fàcil reunir 
a totes les empreses residents per fer la celebració de 
cada any. Gràcies a la cortesia del Servei de cultura de 
l’Ajuntament de Terrassa, cada participant en el brindis 
va poder escollir un llibre d’entre diversos títols publicats 
i endur-se’l a casa. Remarcant el sentit d’aquestes troba-
des, l’ambient relaxat i agradable, amenitzat amb un petit 
concert de l’empresa Barcelona Classic Concert, va servir 
per conèixer nous treballadors recentment incorporats, 
compartir projectes i fer el ja tradicional brindis de germa-
nor de cada mes d’abril.

Presentació anual de projectes i Sessió de 
coaching 
Un any més, i amb la missió d’apropar i conèixer l’ac-
tivitat dels professionals residents, l’equip del Parc va 
organitzar la Trobada anual de Presentació de projectes 
de les empreses. A mitjans de juliol, una dotzena d’em-
preses van respondre activament a la proposta en la 
qual van poder presentar els seus projectes, productes, 
estratègies i dinàmiques professionals més recents. Les 
presentacions de les empreses resulten del tot enriqui-
dores, ja que es creen contactes més fluids amb tots 
els residents i es comparteixen experiències.

Vista la gran acollida que va tenir el “Coaching in a pocket” 
de l’any passat, aquest 2015 vam tornar a oferir a les 
empreses la possibilitat de fer un nou curs d’entrenament 
sobre mètodes de col·laboració amb l’objectiu principal 
d’ajudar a trobar noves formes de cooperació entre les 
empreses i així millorar-ne els resultats. 

Sota el títol “Coaching avançat. Aconseguir l’excel·lència 
mitjançant les habilitats interpersonals”, la jornada va 
aplegar un bon grapat de treballadors interessats a desen-
volupar al màxim les seves competències comunicatives i 
en aprendre a gestionar les emocions i a ser més assertius 
i empàtics.

Potenciar la seva imatge personal, les seves capacitats i 
millorar les eines per participar en equips de treball i reuni-
ons professionals van ser alguns dels valors representats 
i treballats en aquesta sessió. A l’activitat van participar 
10 empreses residents.

Les tasques de formació i/o assessorament oferides per 
l’equip del Parc, han contribuït a millorar i potenciar la 
marca de cada empresa dins el seu sector, millorant-ne 
la projecció comercial, la relació amb els clients i el seu 
posicionament en el mercat.

nadal 2015
Aquesta celebració és la que aglutina a més nombre 
d’empreses i treballadors i la d’aquest 2015, ha estat 
una de les més importants dels últims anys. Com és 
habitual, vàrem fer l’amic invisible, brindis i servei de 
càtering del restaurant “Première” amb la presència 
del president del Parc Audiovisual, Amadeu Aguado, la 
Consellera Delegada, Helena Alcaraz, i la gerent, Pietat 
Hernàndez. La trobada va estar amenitzada per un con-
cert en petit format presentat per l’empresa Barcelona 
Classic Concert i van assistir uns 60 treballadors del 
nostre clúster.

“Fomentem les relacions entre empreses facilitant co·laboracions i negocis”
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VISITES I ESDEVENIMENTS
L’any 2015 ha estat el més important quant a les activi-
tats dirigides a tota mena de públic de dins i fora de la 
ciutat. A partir d’aquest 2015, tenen un format organitzat 
de reserva i coordinació que permet una alta periodicitat 
oferint la possibilitat de visitar les instal·lacions del Parc 
a un gran nombre de col·lectius. Es van realitzar un total 
del 44 visites programades dirigides a un ampli ventall de 
centres de formació, socials, empresarials i, com és lògic, 
del sector audiovisual.

VISITES

centres de formació: ampliant coneixements 
sobre el terreny
Del total de visites realitzades, 28 han estat visites de 
centres educatius de Terrassa, Barcelona, Viladecavalls, 
Sitges (amb alumnes Erasmus de tota Europa), Sant Cugat, 
Manresa, etc., interessats a veure de prop l’entorn de 
creació audiovisual, conèixer el funcionament de la indús-
tria, entendre el valor d’un pol de creació de riqueses en 
un punt estratègic de la ciutat, entre altres qüestions 
més específiques referents al llenguatge audiovisual. La 
labor de les Film Offices i les característiques tècniques 
dels platós, per exemple, són altres temes que s’exposen 
durant les visites.

La majoria dels alumnes i professorat van visitar-nos per 
ampliar els coneixements teòrics treballats a les aules 
obtenint experiències molt valuoses.

Respectant el nivell de formació de cada grup (primà-
ria, secundària, FP en Producció Audiovisual, educació 
especial…) vam adaptar els continguts de les visites per 
tal que siguin del màxim profit. 

Entres les escoles i centres que vam rebre aquest 2015 
trobem als Jesuïtes de Sarrià, l’INS Santa Eulàlia (diversos 

cursos), la Universitat de Barcelona, l’ESCAC, l’Institut 
Cavall Bernat, el Consorci de normalització lingüística, 
Prolaboral Xalest i Escola Fàtima (Ed. especial de Sabadell 
i Terrassa, respectivament), entre moltes altres.

Les visites al Parc Audiovisual estan incloses des d’aquest 
2015 dins la Guia d’activitats educatives promoguda per 
l’Ajuntament de Terrassa sota el títol, “Una ciutat de 
pel·lícula”. 

suport acadèmic en jornades específiques 
Entre les activitats amb els centres de formació audiovi-
sual abans esmentats, destaquem les següents, a mode 
d’exemple, per il·lustrar la col·laboració que des del Parc 
s’ofereix per ajudar a ampliar els coneixements dels 
alumnes en un entorn real de producció.

1. Col·laboració acadèmica amb l’ESCAC en format de 
dues masterclass sobre les indústries culturals i em-
marcada en el primer curs del Grau de Cinematogra-
fia: la Gerent i el Director Tècnic duen a terme dues 
sessions teòrico-pràctiques en les quals, breument, 
s’introdueix als alumnes en alguns elements essen-
cials del sector industrial i cultural de l’audiovisual a 
Catalunya. 

2. Col·laboració acadèmica amb la Universitat de 
Barcelona en format de dues masterclass sobre la 
producció audiovisual i emmarcada en el primer 
curs del Grau d’Indústries Creatives: en una prime-
ra sessió, el Director Tècnic duu a terme una breu 
introducció a la producció relacionada amb infra-
estructures com els platós, mentre que el Director 
de la Film Office de Terrassa fa el mateix amb les 
localitzacions i rodatges a exteriors. Posteriorment, 
en una altra sessió pràctica, s’analitzen exemples 
de productes rodats al Parc sempre des del punt de 
vista de la complexitat de la producció. 

3. Visita Escola Pia Sitges – Programa d’intercanvi 
d’estudiants estrangers: en el marc d’un programa 
d’Erasmus orientat al Batxillerat, s’acull la vista 
d’una cinquantena d’alumnes europeus. El Respon-
sable de Comunicació els imparteix una presentació 
del projecte, acompanyada d’una visita pràctica 
al complex. El Director Tècnic ofereix una classe 
pràctica basada en un film produït al PAC - “Grand 
Piano”- i orientada a explicar aspectes bàsics de la 
producció, FX digitals, guió, així com anècdotes del 
rodatge al recinte.

Portes obertes: visites ciutadanes, institucionals 
i del sector
Tot i que la majoria de visites rebudes han estat amb 
una finalitat acadèmica, també n’hem organitzat d’altres, 
anomenades de “Portes Obertes”. Les visites han estat 
dirigides a particulars interessats en el nostre projecte, 
delegacions estrangeres -com les del Perú i Argentina amb 

l’objectiu de conèixer i replicar l’exemple del Parc als seus 
països-, grups d’empresaris i personalitats del sector. 

La visita més destacada i nombrosa de l’any va ser la 
visita durant la Festa Major de Terrassa organitzada de 
manera conjunta amb el Museu de la ciutat. Conèixer el 
valor del patrimoni arquitectònic de l’antic hospital i els 
canvis i millores fins a arribar a l’actual edifici, l’entorn 
audiovisual i el valor d’un pol de producció a la ciutat, 
vertebren aquestes visites obertes a la ciutat. En total, les 
quatre visites obertes van aplegar prop de 350 persones.

Destaquem també la visita dels responsables de la Catalu-
nya Film Commission, dels membres de l’Àgora Cultural 
Terrassenca, del Casal de Gent Gran de l’Ajuntament de 
Matadepera i, de manera especial, els dos grups d’antics 
treballadors de l’Hospital de Tòrax (més d’un centenar) 
que es van aplegar en dues jornades al mes de novembre. 

Tenint en compte només les visites programades rebudes 
a les instal·lacions, més de 1600 persones van poder 
conèixer de prop el Parc en 2015. 

2000
PERSONES ENS
HAN VISITAT
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ESDEVEnIMEnTS 
Les activitats i esdeveniments realitzats al Parc i a la ciutat 
continuen ocupant una part important dins les tasques 
de l’equip. Tota mena d’entitats -públiques i privades-, 
professionals de diferents àmbits i artistes van aprofitar 
els espais i serveis que s’ofereixen al Parc per organitzar-hi 
diverses trobades, concerts i celebracions. El suport en 
l’organització, logística i seguiment ha estat clau per tal 
d’acollir-los tots de la manera més eficient possible.

Trobades Xarxa iNNPULsO
El Parc va acollir dues edicions de la Trobada de Ciutats 
Catalanes membres de la Xarxa INNPULSO - Red de 
ciudades de ciencia e innovación que aplega 56 ciutats 
espanyoles  reconegudes pel seu esforç en potenciar el 
coneixement i les infraestructures innovadores propiciant 
el canvi cap a un model econòmic sostenible. 

Les reunions van aplegar prop de 100 persones als mesos 
de febrer i octubre de 2015. L’Orbital 40 va organitzar 
aquestes trobades amb el suport de l’equip del Parc.

Lliurament de premis Consell Esportiu Escolar i 
inici de curs 2015-2016
Per tercer any consecutiu hem organitzat conjuntament 
amb el Consell Comarcal de l’Esport escolar l’acte i lliura-
ment de premis de final de curs adreçat a la comunitat 
educativa de la zona. En aquest sopar, van estar present 
els membres de la Junta Directiva del Consell Esportiu i 
representants de l’Ajuntament de Terrassa. Prop de 200 
persones van omplir la Capella i jardins del Parc, guarnits 
per a l’ocasió.

A més, i dins l’àmbit educatiu, vam acollir el Lip-Dub 
d’inici de curs organitzat pel Servei d’Ensenyament de 

l’Ajuntament de Terrassa. El vídeo, en què van partici-
par més d’un centenar de persones, va ser produït per 
l’empresa Audiv Produccions, resident al Parc.

1r Festival de Música de Cinema
Aquest estiu el Parc Audiovisual es va omplir de música, 
projeccions i molt de públic. Durant el mes de juliol vam 
acollir als nostres jardins i capella 3 concerts organitzats per 
l’empresa del clúster del Parc, Barcelona Classic Concert. 
Aquest primer festival va començar amb ‘Lux Aeterna’, 
que formava part del cicle ‘Sons del Temps’ organitzat 
per l’Ajuntament de Terrassa; ‘Òpera de cinema’ i ‘Cor de 
cinema’ ambdós amb les bandes sonores de pel·lícules 
mítiques, com ‘Titànic’ o ‘El senyor dels anells’, com a fil 
conductor. 

En total, més de 200 persones van assistir a aquest primer 
Festival de música de cinema.

Formació de treballadors - Empresa Geberit
Al mes de desembre, l’empresa de productes sanitaris 
Geberit va oferir als seus treballadors, específicament de 
l’àrea comercial d’Espanya i Portugal, una extensa forma-
ció d’onze dies duta a terme a les instal·lacions del Parc. 

Una de les sales més amples dels serveis auxiliars va 
acollir les jornades de formació centrades en la instrucció 
sobre l’ús i qualitats de productes de petit i gran format 
d’una manera pràctic.

Aquesta mena d’esdeveniments que no contempla activitat 
netament de l’àmbit audiovisual confirma la capacitat del 
centre per acollir i donar resposta a altres tipus d’accions 

(comercials, 
corporatives, esportives, forma-
tives…) amb totes les condicions i garanties d’èxit 
quant al suport tècnic, humà i comunicatiu que sigui 
necessari.

Denim Shop Art
En l’última edició d’aquesta fira organitzada per Terrassa 
Centre i l’Ajuntament de Terrassa el Parc Audiovisual va 
participar amb un contenidor propi al centre de la Rambla 
d’Ègara. La proposta demanava crear un vincle entre el 
cinema i la roba texana. El lligam entre el  ‘western’ i el 
denim van centrar l’exposició a partir de pòsters de pel·lí-
cules, vídeos, objectes cinematogràfics antics (gentilesa 
de l’empresa ‘Another Light’) i plafons informatius.

L’exposició, que relacionava els vincles entre la moda, 
la indústria tèxtil i el cinema, va ser creat amb material 
informatiu i gràfic propi del Parc i gràcies a la col·laboració 
de l’Arxiu de la Filmoteca de Catalunya, l’Ajuntament de 
Matadepera (amb material fotogràfic de rodatges cedit 
per veïns) i diverses productores que ens van cedir vídeos 
originals d’anuncis de temàtica western.

Molts terrassencs van quedar sorpresos en descobrir que 
alguns films del gènere western es van rodar a Catalunya i 
fins i tot als entorns de Terrassa i Matadepera. A més, va 
ser una bona experiència per acostar l’activitat del Parc 
a la ciutat, explicant a tots els visitants en detall la feina 
que ens ocupa.
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FORMACIÓ
DIRECCIÓ DE PROGRAMES DE COnEIxEMEnT 
AUDIOVISUAL 
Les contínues gestions amb centres universitaris aquest 
2015 han donat grans resultats, ja que s’han assolit molts 
dels objectius proposats a principi de curs. Per exemple, 
l’acord entre el Parc i la Facultat de Comunicació de la 
Universitat Autònoma de Barcelona creant la Diplomatura 
de Postgrau en Comunicació Multiplataforma i Interactiva.

En un acte celebrat al mes de maig al Parc, es va signar 
un conveni de col·laboració entre la Universitat Autònoma 
de Barcelona i el Parc Audiovisual de Catalunya. L’acte 
va comptar amb la presència del rector de la universitat, 
Ferran Sancho, i del president de Parc i alcalde de Terrassa, 
Jordi Ballart. Ells dos són els que van signar un conveni 
que obre la porta a tota mena de col·laboracions entre les 
dues entitats i, en particular, a l’organització conjunta d’una 
diplomatura de postgrau sobre Comunicació Multiplata-
forma i Interactiva. També s’ha signat un conveni específic 
per a l’organització d’aquesta diplomatura. Les converses 
per a tancar aquest acord s’han portat a terme amb la 
Facultat de Comunicació de l’Autònoma i, en particular, 
amb el seu degà fins a final de 2015, Josep Maria Català, 
i amb el Cap de laboratoris, Antoni Vidal.

Actualment, la Diplomatura ha passat ja tots els tràmits 
i requeriments de l’Escola de Postgraus de la Universitat 
Autònoma i està pautada en l’oferta formativa per al curs 
2016 - 2017. Requerirà un mínim de 10 estudiants matri-
culats i un màxim de 25. Parc Audiovisual hi aportarà 
espais, equipaments i professorat.

Pràctiques universitàries i col·laboracions
En 2015 s’han incrementat els contactes amb les facultats 
de comunicació de les universitats Autònoma, Ramon Llull 
i Pompeu Fabra per a la realització de pràctiques dels seus 
estudiants al Parc Audiovisual de Catalunya. D’aquesta 

manera s’han ofert pràctiques als estudiants de les citades 
universitats durant el rodatge del film “Un monstruo viene 
a verme” (Think Studio) i en les gravacions del programa 
de televisió “Insuperables” (TVE) que han tingut lloc al 
Parc aquest 2015.

S’ha treballat també en la redacció d’un conveni de col·la-
boració amb la Universitat Abat Oliba que permetrà als 
estudiants del seu Màster universitari en Postproducció 
Audiovisual visitar les instal·lacions del Parc Audiovisual, 
fer-hi pràctiques i altres activitats. El conveni està pendent 
de signatura, que probablement es farà durant el primer 
trimestre de l’any 2016.

En conclusió, l’any 2015 ha estat marcat per la negoci-
ació amb la Universitat Autònoma sobre la diplomatura. 
Un cop assolit l’acord, ara caldrà difondre la proposta 
d’aquests estudis universitaris i assolir la xifra d’estudiants 
necessaris per posar-los en marxa. Si s’assoleix aquest 
objectiu, Parc Audiovisual obrirà una nova línia d’activitat 
en l’àmbit docent i universitari que completarà i s’integrarà 
a la perfecció amb les seves activitats en el món de la 
indústria audiovisual.

LA TERRASSA FILM OFFICE I ELS CEnTRES DE 
FORMACIÓ
A través de diferents accions hem continuat donant suport 
als estudiants d’audiovisual sobre quines són les eines 
que es posen al seu abast i quina és la millor manera de 
fer-ne ús.

Amb xerrades, sigui al mateix centre educatiu o a les 
instal·lacions del Parc Audiovisual, els alumnes han pogut 
acostar-se d’una forma més realista a tot allò que envolta 
a una producció audiovisual.  La recerca de localitzacions a 
partir d’un guió, la tramitació de les sol·licituds de permisos 
de rodatge, tant al carrer com a edificis de titularitat publica 
o bé a llocs especials en temes de rodatge (aeroports, 
carreteres, platges, etc.) han estat els temes centrals de 
les trobades. Conèixer correctament  les normatives legals 

a tenir presents a l’hora de rodar, resulten imprescindibles 
per poder planificar un rodatge amb èxit.

Centres educatius com ara l’ESCAC o l’INS Santa Eulàlia 
participen habitualment d’aquestes activitats any rere any 
i aquest 2015 no ha estat l’excepció.

Estudiants en pràctiques
Ja fa un temps que el Parc Audiovisual de Catalunya manté 
un conveni de pràctiques amb l’INS Santa Eulàlia. Durant 
aquest any hem acollit a tres alumnes, dos corresponents 
al Grau Superior en Producció audiovisual i espectacles i 
un dels estudis de Grau Superior en il·luminació, captació 
i tractament d’Imatge.

Pel que fa als alumnes del Grau de Producció val a dir que 
l’experiència ha sigut molt enriquidora de manera recíproca. 
Les alumnes han pogut comprovar de manera pràctica tot 
allò que havien vist d’una forma teòrica durant les classes.

Entre d’altres, s’han assolits els següents objectius:

Com a professionals i estudiants del sector audiovisual 
fan arribar de manera correcta les seves sol·licituds de 
permisos de rodatge per desenvolupar els seus projectes 
a la nostra ciutat.

Han pogut comprovar, un cop s’activen les sol·licituds, 
com reaccionen les Film Office i les Film Commission, com 
interactuen amb els diferents departaments de l’Adminis-
tració i quines són les respostes que es donen en cada cas. 
I el més important: tota aquesta experiència l’han pogut 
viure en primera persona, ja que han sigut les alumnes les 
que han fet tots els processos de comunicació, redacció de 
documents i interlocutores de cada una de les peticions, 
sota la tutoria del personal de Terrassa Film Office.

Han pogut assistir a jornades de rodatge de produccions 
professionals compartint espais i temps amb directors 
de producció, directors d’art, realitzadors, directors de 
cinema i en general amb tot l’equip de producció. Aquesta 
experiència, cal dir poc habitual, resulta del tot rellevant 
en la formació dels alumnes, ja que gaudeixen del fet 

de comprovar en directe tot allò que han vist a les aules 
prèviament.

Un cas especial. sinergies i col·laboració entre 
alumnes de diferents centres
A mitjans d’any ens va arribar la petició de suport per un 
treball de recerca d’alumnes de 1r de Batxillerat de l’escola 
Vedruna sobre el món del cinema de terror i fets paranor-
mals. Seguint en tot moment l’activitat, vam permetre a 
l’alumna en pràctiques en aquell moment (de l’INS Sta. 
Eulàlia) que els hi donés tot el suport i ajuda possible per 
aconseguir bons resultats. Durant el procés, es va afegir 
un altre alumne del mateix centre que va col·laborar en la 
realització del curtmetratge, part del treball definitiu dels 
alumnes del Vedruna. 

Es van repartir les tasques i responsabilitats, distribuint 
els recursos tècnics, la redacció i millora del guió, etc., 
per tal de tenir-ho tot a punt el dia de la gravació.  

Rodatge, edició i muntatge es va fer de manera conjunta 
entre els alumnes de tots dos centres, aconseguint un 
resultat força interessant. 

Esperem repetir aquesta experiència tan engrescadora en 
properes ocasions on els alumnes són els protagonistes 
reals i els encarregats de tot el procés de creació d’una 
producció audiovisual.
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ACCIONS COMERCIALS I CO-
MUNICACIÓ
Tant en cinema com en publicitat i televisió s’ha consolidat 
un exercici amb activitat força variada. Hem incorporat 
nous clients com és el cas de les productores Bamf!, 
SondaPro, Oberon Cinematogràfica o Laiguana, i hem 
fidelitzat clients importants com Think Studio, The Gang, 
Montañas Nevadas de Canadá, Intricate o Gestmusic.

ESTRATèGIES COMERCIALS En L’àMBIT DE LA 
PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL

Aposta per les grans produccions
Les instal·lacions de Parc Audiovisual de Catalunya perme-
ten acollir projectes amb un alt grau d’exigència tant d’infra-
estructures com de serveis. Aquestes grans produccions 
aporten un alt nivell d’ingressos i un rati d’ocupació de 
mitja-llarga durada vertebrador de l’exercici anual.  

A nivell de cinema, s’ha fet el seguiment i posterior 
contacte proactiu de les produccions previstes per a 
2015 per diferents canals: 

• Publicacions oficials: MECD/ ICAA i Catàleg de la 
Catalan Films.

• Publicacions del Sector: Cineinforme, Cine&Tele, 
Audiovisual 451, entre d’altres. 

• Complicitats amb agents rellevants del sector: Pro-
ductors, localitzadors, directors d’art... 

La producció The Bookshop, proper projecte d’Isabel Coixet 
previst per a finals de 2015, ha vist modificada la plani-
ficació per problemes d’agenda dels actors i es trasllada 
a mitjans de 2016. Seguim fent el seguiment d’aquesta 
producció per tal d’aconseguir que es rodi a Terrassa.

Pel que fa a la publicitat, donada la confidencialitat dels 
projectes, ens basem molt en la 

complicitat dels agents rellevants del sector per tal de 
conèixer els projectes en preparació. Tot i ser proactius, 
hi ha una gran reactivitat davant la sol·licitud de projectes. 
Els curts terminis amb que es defineixen els projectes, així 
com la confidencialitat marquen molt aquesta tendència. 
Les característiques de les nostres instal·lacions, fan que 
molta part dels grans projectes optin o decideixin defini-
tivament venir al Parc. Cal treballar el factor distància de 
Barcelona, especialment en rodatges protagonitzats per 
vips i concretament esportistes d’èlit.

Respecte a la televisió, la xarxa de contactes que tenim 
és més reduïda, i els canals de seguiment han sigut:

• Publicacions del sector: Cine&Tele, Audiovisual 
451...

• Seguiment i contacte amb el client Gestmusic (un 
dels principals productors d’oci televisiu a Catalu-
nya).

• Diagonal TV, l’altre gran productora audiovisual de 
televisió

Concretament amb Diagonal Tv hem treballat per donar 
cabuda a un gran projecte com era la sèrie televisiva de 
gran format “La Catedral del Mar”. Després de dos anys 
de negociacions, planificacions, visites de localització i 
reordenament de necessitats, no hem acollit el projecte. 
El motiu ha estat el replantejament general de la producció 
en perdre un dels inversors principals. Això fa que Diago-
nal Tv no hagi pogut executar el projecte tal com estava 
concebut, i per tant, dimensionar el projecte aprofitant 
decorats d’altres produccions i traslladant l’acció de platós 
a instal·lacions de Madrid.

També hem rebut sol·licituds de projectes fruit del nostre 
posicionament cada vegada més ampli dins el sector 
audiovisual. 

nova línia de producció de petit format
Considerem que les productores que estan començant 
són els futurs grans productors. Tenim la vocació de donar 
suport al teixit industrial audiovisual emergent així com 
també apostem per guanyar nous clients amb producció 
de menor dimensió però més continuada. Amb això s’ha 
treballat per tal de potenciar el plató 4, de dimensions més 
petites, amb un ciclorama en U, i les localitzacions naturals. 
El boca-orella amb productores que ja són clients ha fet 
que tinguem major producció de petita dimensió. Aquest 
2015 ha sigut l’inici d’una tendència que es potenciarà per 
consolidar durant 2016.

PUBLICITAT, PROMOCIÓ I PREMSA
Al posicionament del Parc Audiovisual en la indústria 
local i nacional se li sumen de manera constant accions 
comunicatives tant en l’àmbit comercial com de tasques 
de comunicació per tal de mantenir un bon ritme en la 
generació de noves relacions i contactes amb producto-
res, professionals del sector i mitjans de comunicació. 
Amb l’objectiu de promocionar i informar de les tasques 
que realitza el Parc, s’aprofiten al màxim els recursos per 
generar una contínua projecció i coneixença de les seves 
activitats i serveis que ofereix.

Aquest 2015, Catalan Films & TV va tornar a convidar al 
Parc a aparèixer dins el directori d’empreses del sector 

audiovisual català al seu catàleg anual que recull totes 
les produccions i coproduccions catalanes i es presenta a 
fires, festivals i esdeveniments nacionals i internacionals. 

Al mes de novembre, i a partir de les gestions fetes per la 
Terrassa Film Office, vam enviar catàlegs informatius del 
Parc Audiovisual i fotografies de rodatge, per tal d’estar 
presents a l’estand de l’Spain Film Commission a l’Ameri-
can Film Market a Santa Mónica, Califòrnia. Aquesta 
pràctica es realitza cada any arran de l’oferiment de l’oficina 
espanyola que compta amb els membres destacats de la 
xarxa per a participar del citat festival i així promocionar 
el territori com a gran espai de rodatge.

La presència als mitjans de comunicació audiovisual 
(digitals, paper, televisió…) es manté força activa. El fet 
d’oferir a les productores la possibilitat de fer al Parc les 
rodes de premsa i presentacions oficials de les pel·lícules 
als sets de rodatge (platós i localitzacions de la ciutat) fa 
que els mitjans de comunicació estiguin molt familiaritzats 
amb el Parc i Terrassa. 

Quant a insercions publicitàries, en 2015 hem realitzat un 
anunci i una plana de text informatiu promocional sobre 
els serveis del Parc a l’edició de la revista “Cineinforme” 
-especialitzada en el sector- realitzada per al Festival de 
Cannes 2015 i distribuïda al MARCHÉ INTERNATIONAL 
DU FILM que va aplegar 120 països en l’última edició.
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setembre i en l’organització del Pitching Audiovisual que 
es va celebrar a l’octubre amb la participació d’estudiants 
de totes les facultats de comunicació i escoles de cinema 
catalanes.

Els responsables del Parc també han estat presents en 
sessions del Clúster Audiovisual en relació al 4YFN i el 
Mobile World Congress. La trobada de treball es va progra-
mar per tal que els socis del Clúster coneguessin, de 
primera mà, aquests esdeveniments.

Magical Media i Festival internacional de cine-
ma Fantàstic Sitges ‘15
Entre les accions per potenciar les relacions amb altres 
institucions de l’entorn audiovisual el Parc Audiovisual van 
visitar el Parc Científic i Tecnològic del Gardeny- Lleida 
(Magical Media), on sorgeix l’embrió de treball per a un 

RELACIONS INSTITUCIONALS

POTEnCIAnT LES RELACIOnS ExTERnES                                                                   
Per tal d’enllestir la posada en marxa de la targeta PAC 
s’han realitzat nous contactes amb empreses per tal 
d’aconseguir patrocinis i dotar-la d’aquesta manera de 
diversos avantatges comercials. S’han fet reunions amb 
la benzinera Petrocat, Hotels del grup Afinia -Don Cándido 
i Terrassa Park-, Europcar Lloguer de vehicles i Tele Taxi 
Terrassa. Totes aquestes empreses han ofert avantatjosos 
descomptes per les empreses i productores que treballin 
al Parc Audiovisual.

Per una altra banda, agents del sector musical ha mostrat 
un gran interès a treballar als platós o altres espais del Parc, 
ja que tots coincideixen en destacar les moltes potenciali-
tats que ofereix l’equipament. Empreses de management, 
associacions, discogràfiques i grups musicals estudien 
la possibilitat de realitzar concerts de gires espanyoles i 
europees als platós del Parc.

Es continuen ampliant els contactes amb personalitats del 
món audiovisual i cultural d’àmbit europeu (aquest 2015 
ho hem fet amb prop de 50 persones) a qui es lliura infor-
mació sobre el Parc explicant els avantatges de produir a 
Terrassa. Moltes gestions continuen en actiu per avaluar 
les condicions que permetin transformar-les en possibles 
nous esdeveniments al Parc Audiovisual de Catalunya.

PROTOCOL I RELACIOnS InSTITUCIOnALS
El dia a dia de l’activitat empresarial (clúster) i també 
audiovisual (produccions) al Parc Audiovisual, necessita un 
constant acompanyament als seus residents i clients, des 
de la perspectiva del suport institucional (rebre convidats, 
ordenació de parlaments, adequació d’espais segons rang 
autoritats, suport en l’elaboració del cronograma...). 

S’ha apostat per donar a conèixer el Parc a reputats actors i 
actrius del panorama català i estatal, presentadors i perso-
natges mediàtics possibilitant visites totalment personalit-
zades on no només es mostren les instal·lacions sinó que hi 
ha una tasca important de generar sinèrgies i complicitats 
amb el visitant. És el cas, per exemple, de  Manel Piñero, 
“Homo APM?” de TV3 i periodista de Catalunya Ràdio.

Les visites individualitzades hi han contribuït a donar un 
plus interessant al Parc, ja que actors, actrius, personatges 
mediàtics o empresaris s’han endut una bona impressió i 
possiblement valorin la seva participació futura, no només 
en rodatges cinematogràfics sinó també en activitats 
complementàries.

L’objectiu és seguir amb aquesta dinàmica positiva donant 
a conèixer les activitats audiovisuals i empresarials del 
Parc. És imperatiu donar-les a conèixer, no només a produc-
tores i canals de televisió que operen a Catalunya, sinó 
també en l’àmbit estatal. En aquest sentit, resulta molt 
important també enfortir i aconseguir encara més compli-
citats basades en un bon amfitrionatge institucional amb 
els clients importants que solen ser habituals i també amb 
els residents clúster.

Clúster Audiovisual de Catalunya
El Parc Audiovisual s’ha integrat plenament en la comissió 
del programa “Media 2020” del Clúster Audiovisual de 
Catalunya, que té el propòsit de fer un estudi prospectiu 
del futur de la indústria audiovisual catalana en els pròxims 
cinc anys. Parc Audiovisual també s’ha implicat a fons 
en la preparació de la presència del Clúster en la trobada 
Film Comissions que va tenir lloc a Barcelona el mes de 

conveni conjunt. Visiten “in situ” les instal·lacions esmenta-
des i s’acorda treballar un conveni de col·laboració conjunt. 

A més, aquest 2015 el Parc ha participat en la presentació 
anual del sector audiovisual català a Sitges ’15 organitzada 
per la Catalan Films i en la qual es congreguen represen-
tants dels productors audiovisuals catalans.
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expedients relacionats, entre d’altres, amb instal·la-
cions d’alta i baixa tensió, ascensors o clima (RITE). 
Durant aquest any i en col·laboració amb els ens 
d’inspecció i control, s’ha dut a terme una reorde-
nació i agrupament d’expedients – resultat d’anys 
d’obres esglaonades i activacions parcials- i amb 
l’objectiu final de facilitar-ne les inspeccions periòdi-
ques i abaratir les despeses associades.

2. Pla integral de manteniment preventiu i correctiu: in-
clou la revisió de l’alta i baixa tensió elèctrica, clima, 
ascensors, parallamps, sistema de protecció con-
traincendis, tractament preventiu contra la legionel-
losi, etc. A través d’aquest programa preestablert i 
executat per l’empresa de manteniment INELT, s’ha 
donat compliment a la responsabilitat normativa pel 
que fa al manteniment d’instal·lacions, així com –en 
un pas més enllà- establir mesures de prevenció que 
puguin evitar avaries a mitjà termini. 

3. També s’han realitzat reparacions dels límits de 
la finca en el marc de la relació Parc Audiovisual i 
Patrimoni  Municipal, ja que un d’ells, per causa de 
les intenses pluges, s’havia malmès formant-se un 
esvoranc. Per tal de reparar la situació, es duen a 
terme unes obres de sanejament de la zona con-
creta del desaiguat i abocament d’aigües pluvials. 
Aquestes, han estat assumides per Patrimoni 
Municipal i han comptat amb la col·laboració, pel 
seguiment, de personal de Parc Audiovisual.

4. A més de les accions de millora i manteniment 
constant al Parc, aquest any part de l’equip ha 
realitzat un curs formatiu per a l’avaluació de Plans 
d’Autoprotecció: la Responsable d’Administració i el 
Director Tècnic cursen una formació de cinc sessi-
ons, impartida per la Xarxa de Municipis, i orientada 
a la correcta avaluació de plans d’autoprotecció 
(PAUs).

5. Seguint els procediments habituals i procedents, es 
renoven dues licitacions de serveis; manteniment, 
atorgada a l’empresa INELT i neteja, a Neteges 
Coral.

ACTUACIOnS I MILLORES A LA xARxA ELèC-
TRICA ACTUAL
Conjuntament amb l’Ajuntament de Terrassa, s’ha imple-
mentat un sistema de mesura i control del consum elèctric 
del complex: en diferents punts de la xarxa interna, sobretot 
als transformadors elèctrics, s’han instal·lat analitzadors 
de xarxa que mesuren, a temps real, el consum al recinte. 
Les dades s’aboquen a una plataforma digital de gestió 
que permet un control exhaustiu, control de la facturació 
i alhora, vetllar per un consum més sostenible i adaptat a 
les necessitats reals.

També es va provar amb èxit la connexió del Centre de 
Conservació i Restauració de la Filmoteca (2CR) a la xarxa 
elèctrica interna del Parc. La Generalitat-ICEC ha dut a 
terme la instal·lació d’un transformador elèctric privat que, 
a curt termini, permetrà la connexió a l’anell de mitja tensió 
del Parc Audiovisual i per tant, oferir subministrament de 
xarxa elèctrica a l’edifici del 2CR. A manca del darrer pas 
amb la companyia distribuïdora, es va provar la connexió i 
el transformador; ambdós van operar de forma satisfactòria.

DESENVOLUPAMENT TÈCNIC 
I D’INFRAESTRUCTURES
Com venim comentant, l’activitat d’explotació al centre 
durant l’any 2015 ha estat molt intensa i ha repercutit, per 
tant, en l’habitual dicotomia “posada a punt/desgast” de 
les instal·lacions, així com en la necessitat d’ampliar el 
servei de suport i seguiment a les activitats de producció.

En aquesta línia, el rendiment de les infraestructures ha 
estat notable, tenint en compte a més, que s’han aplicat 
mesures correctives de les avaries basades principal-
ment en criteris de contenció de la despesa. Així mateix, 
el servei de seguiment i supervisió de les activitats - i 
totes les seves derivacions tècniques i de personal - ha 
mantingut l’eficiència dels anteriors exercicis, assolint així 
la satisfacció dels usuaris i clients, però també, un bon 
estat en continu de les instal·lacions i la garantia de bon 
ús en posteriors exercicis.

Pel que fa a aspectes de planificació estratègica s’ha 
consolidat un nou model de gestió energètica i consum 
elèctric; un pla de seguiment i revisions normatives del 
Parc en funció del vigent reglament d’instal·lacions indus-
trials; així com la consecució anual del pla de manteniment 
preventiu i obligatori.

ACTUACIOnS, REFORMES I PLAnS ESPECíFICS
Entre les contínues gestions necessàries per a mantenir 
l’òptim funcionament global de les instal·lacions del Parc 
Audiovisual, aquest 2015 s’han practicat les següents 
accions:

1. Pla integral de revisió normativa de les instal·laci-
ons industrials del recinte: el Parc, des del punt de 
vista de la seguretat industrial, aglutina més de 35 

GESTIÓ I ACTUACIOnS ESPECíFIqUES A PLA-
TÓS
Durant els rodatges del film “Un monstruo viene a verme” 
i el programa de televisió “Insuperables” de Gestmusic, 
s’assoleixen quantitats rècord de consum elèctric associat 
a una alta demanda en l’explotació del recinte, concreta-
ment, pics de potència de quasi 900KW, fet que esdevé 
una mostra fefaent de la intensa activitat congregada. 

La intensa activitat als platós i recinte durant l’any va 
fer necessària també l’ampliació de l’equip de suport a 
l’explotació ampliant el servei amb la participació, a mitja 
jornada, d’un auxiliar de rodatges. 

“conexió del centre de conservació i Restauració de la Filmoteca (2cR) a la xarxa elèctrica interna del Parc.”
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INDICADORS ECONÒMICS
L’obtenció d’ingressos propis de l’activitat del Parc Audio-
visual es distribueix en tres grans blocs/unitats de negoci: 
el lloguer d’espais per l’activitat audiovisual, el lloguer 
d’espais per l’activitat clúster empresarial i la prestació 
de serveis complementaris al lloguer, sent el primer bloc 
el que té el major pes sobre el conjunt. 

Si fem un anàlisi més detallat de l’activitat audiovisual 
observem que, així com a l’exercici 2014 les principals 
fonts d’ingressos es varen concentrar en la publicitat i, 
sobretot, en l’acolliment d’un gran llargmetratge, a l’exercici 
2015 ho van fer en la publicitat així com en la televisió i 
llargmetratges de format mitjà.

Addicionalment, dins l’anàlisi de l’activitat audiovisual 
també s’inclouen els ingressos percebuts pel lloguer d’ins-
tal·lacions pròpies d’aquesta activitat però que han estat 

ocupades per projectes i/o esdeveniments diferents de 
l’audiovisual; activitats que també aporten una rendibilitat 
addicional a la societat amb ingressos diversos que no 
provenen purament de l’audiovisual (categoria)

Espot Publicitari
Llargmetratge cinema
Programa Televisió
Esdeveniments i altres
Videoclips

Serveis Clúster Audiovisual

Ingressos en percentatge i per activitat

Ingressos de l’activitat audiovisual en percentatge i per tipologia de rodatge

39,60%
26,19%
22,78%
10,57%

0,87%

2014 2015

2015

29% 41%

31%
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 CONCLUSIONS
Aquest any hem superat amb escreix el nombre de rodat-
ges d’anys anteriors, molt d’ells produïts al mateix temps 
tant a les instal·lacions del Parc Audiovisual com als carrers 
i localitzacions de la ciutat. La capacitat de l’equip del Parc 
i de la ciutat com a espai de rodatge ha demostrat un cop 
més ser força eficaç i amb una gran capacitat de gestio-
nar i solucionar problemes. Davant diverses situacions, 
algunes complexes per les característiques pròpies de la 
producció audiovisual, la resposta ha estat molt positiva. 
Tot això ha comportat un augment en el nombre total de 
rodatges anuals posant-nos a l’altura de les circumstàn-
cies, acollint filmacions de tota mena i arribant, així, a un 
rècord històric de filmacions.

La Film Office ha tingut un any molt intens fent de la ciutat 
un dels centres més important de producció audiovisual 
de Catalunya. Els resultats anuals de la Catalunya Film 
Commission ens posiciona un anys més entre els municipis 
amb més rodatges a Catalunya.

La realització d’esdeveniments de tota mena amb gran 
afluència de públic, les accions de foment de les relaci-
ons amb altres institucions i personalitats del sector, el 
suport acadèmic i y les línies d’actuació amb el clúster 
d’empreses del Parc han generat una millor percepció de 
la seva imatge a la ciutat i també dins el sector. Això, per 
exemple, s’ha traduït en un alt nivell de fidelització amb 
bons resultats amb productores que tornen a treballar al 
Parc i en un accés molt directe a col·lectius ciutadans 
de l’àmbit de la formació, social i empresarial. Ha estat 
especialment atractiu per a l’equip del Parc el notable 
increment de visites de centres escolars, consolidant 
la proposta conjunta que vàrem engegar l’any anterior 
amb el departament d’educació de la ciutat. A més, s’ha 
aconseguit una important fita en l’àmbit de la formació 
amb l’inici d’estudis universitaris l’any vinent a les nostres 
instal·lacions.

En aquest sentit, ha estat un èxit el gran nombre de visitants 
al Parc Audiovisual, arribant gairebé a les 2000 persones.

Tot i que queden moltes coses per oferir i realitzar conjun-
tament, el vincle amb el clúster d’empreses es manté de 
forma molt sòlida treballant per tal de generar un ambient 
de treball dinàmic, atractiu i agradable. Partint d’aquesta 
situació, se seguirà treballant per enfortir encara més 
aquests llaços amb els professionals que cada dia omplen 
despatxos i oficines del Parc fent també d’aquest espai 
un pol empresarial destacat i molt actiu.

La permanent dedicació del Parc Audiovisual en promocio-
nar la nostra activitat i acostar-la a la ciutat, en l’àmbit de 
la formació i els esforços realitzats per tal d’acollir totes 
les propostes audiovisuals rebudes aquest 2015 ha donat 
bons resultats. Per una banda, quant a nombres absoluts 
(de rodatges, visites, empreses del clúster...) i, per una 
altra, quant a la percepció que es té en l’actualitat del 
Parc Audiovisual, com a motor destacat de la indústria, a 
escala local, nacional i internacional. 
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