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PRESENTACIÓ
Deixem enrere un 2021 força atípic en comparació
a períodes anteriors donat en part per molts canvis
dins el sector. Tot i que vam tenir continuïtat en pro‐
jectes de ficció que van néixer el 2020 i es van su‐
mar de nous, altres projectes no van acabar
‘aterrant’ a casa nostra amb la consegüent dismi‐
nució d’ingressos. Pel que fa als resultats econò‐
mics, doncs, el 2021 ha estat un any complicat pel
menor gruix de produccions acollides i, per tant, els
beneficis obtinguts per l’ocupació de platós i loca‐
litzacions del Parc. Per contrapartida, l’altra línia
d’activitats, de lloguer d’espais, afortunadament
s’ha vist reforçada per un augment de companyies
instal·lades respecte al 2020. Celebrem aquest fet
que va en consonància amb un context de recupe‐
ració global posterior al pitjor moment de crisis pro‐
vocada per la Covid-19.
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Malgrat la davallada esmentada en el nombre de
produccions de ficció de llarga durada hem recu‐
perat moltes produccions publicitàries i també de
ficció per a VOD, però, per períodes més curts.
Si posem el focus en analitzar què passa al nostre
entorn per tal de trobar resposta a aquest fet, és
interessant destacar que hi ha hagut un notable
augment de creació de continguts sobretot per a
plataformes VOD, especialment arran de la pandè‐
mia i confinament del 2020. Aquest fet ha suposat
un augment en la construcció de nous platós a tot el
territori espanyol, s’ha diversificat l’oferta, molta
d’ella concentrada en ciutats com Madrid. En con‐
seqüència, algunes productores van optar per
‘emigrar’ amb els seus projectes i el gran talent lo‐
cal que conformen els equips tècnics i artístics,
cap a on es concentra l'activitat en una mena
d’efecte dòmino imparable. Aplicat al nostre dia a
dia, aquest context va suposar que veiéssim ‘cau‐
re’ alguns rodatges gairebé tancats a poques set‐
manes abans de començar.
En aquest escenari -més aviat crític- hem fet tots
els esforços per revertir la situació, per atraure
l’activitat, ser competitius i mantenir una alta ocu‐
pació de platós treballant amb energia per aconse‐
guir-ho amb les produccions que sí que van optar
per quedar-se al nostre territori. I en aquest sentit la
nostra línia de creixement, per exemple, ‘con‐

querint’ més espais de rodatge a l’edifici Tòrax -ha‐
bilitació de lavabos, tasques de lampisteria, neteja,
etc.- ha estat continuada durant tot l’any i hem con‐
tinuat endavant malgrat l’adversitat.

tre d'altres). Ha resultat molt engrescador tornar
a oferir aquestes iniciatives als treballadors a les
quals han participat de manera activa i agraït de
manera sincera.

Un bon grapat de productores i equips ens continu‐
en demostrant que confien en els nostres serveis
portant els seus projectes a ‘casa nostra. És el cas
de les productores Canada o Twenty Four Seven TF7. Conèixer a la perfecció l’entorn i els serveis
que oferim fa que ens tinguin com a primera opció
per a moltes de les seves produccions, fet que ens
motiva a seguir fent feina de la mateixa manera.

Rebem el 2022 amb tot a punt per superar-nos en
la nostra missió de ser els estudis de referència
dins el sector. I anem més enllà, preparant projec‐
tes, propostes i trobades per oferir a companys i
agents del sector iniciatives que tenen a veure
amb la innovació aplicada a la producció audiovi‐
sual o a la visibilització d’equips de producció que
fan oficis no tan reconeguts, però imprescindi‐
bles perquè l’engranatge de món audiovisual si‐
gui viu i en marxa.

Entre les produccions destacades aquest 2021 tro‐
bem els trams finals de rodatge de les sèries ‘Alma’
(fins el març) i ‘Feria. La luz más oscura’ (fins l'abril),
totes dues per a Netflix; els anuncis de companyies
com Twenty Four Seven per a Hewlett Packard o
l’enregistrament del Video en Realitat Virtual amb
la Fundació la Caixa i l’Orquestra Simfònica del Li‐
ceu interpretant el Bolero de Ravel. Una novetat
molt positiva pel que fa a l’ocupació de platós d’en‐
guany ha estat la celebració d’un ‘Car Clinic’ per a
Seat de la mà de l'agència GFK. L’esdeveniment va
acollir 300 convidats que van arribar de manera es‐
glaonada durant tota la jornada al nostre plató 3.
Aquesta acció, no estrictament audiovisual, confir‐
ma la polivalència i gran potencial del nostre espai
i platós. El balanç anual de rodatges als espais del
Parc Audiovisual ha estat de 39 produccions, d’un
global de 117 a tota la ciutat.
Pel que fa a la nostra comunitat d'empreses hem
treballat força per ampliar-la i acabem l’any amb un
nombre superior d’empreses instal·lades al Parc
respecte el 2020. Tot i que hi ha hagut ‘baixes’ de
companyies i/o treballadors autònoms que han
marxat per diversos motius (molts d’ells relacionats
amb la conseqüència econòmica de la pandèmia)
han estat més les que s'han incorporat aquest 2021
i tanquem 2021 amb 40 companyies residents.
En relació amb la nostra comunitat d’empreses,
hem pogut reprendre les celebracions habituals
per Sant Jordi, Tots Sants / Halloween i Nadal,
adaptades a totes les mesures de protecció davant
la Covid (visita guiada amb aforament limitat, sorte‐
jos en línia i recollida de regals personalitzada, en‐

Tanquem l’any, amb la convicció d’haver treballat
sense descans per assolir els millors resultats
possibles i ens encoratja a seguir per aquest
camí. Enfoquem, doncs, el 2022 amb molta ener‐
gia renovada i una il·lusió constant per continuar
sent un referent destacat a dins el sector al nostre
territori.
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JOSEP FORN CADAFALCH
PRESIDENT

MIQUEL CURANTA GIRONA (ICEC)
VICE-PRESIDENT

MARIA ELENA ALCARAZ TORRUELLA
CONSELLERA DELEGADA

NÚRIA MARÍN GARCÍA
VOCAL

ISAAC ALBERT AGUT
VOCAL

FRANCISCO JOSÉ VARGAS ECHEVERRIA (ICEC)
VOCAL

EMILIA ANDREU ALMÉCIJA
VOCAL
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Mª ROSA BOLADERAS DOMINGO
VOCAL

ISIDRE COLAS CASTILLA
VOCAL

NÚRIA LAVADO FERNÁNDEZ
SECRETÀRIA – NO CONSELLERA

CRISTINA BRANDNER GARCIA
GERENT
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3 PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL - PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA
L’any 2021 ha sigut de nou un any marcat per la pan‐
dèmia sanitària de la COVID-19. No obstant això, el
sector audiovisual ja està acostumat als nous pro‐
tocols de treball, i s’adapta a les mesures de pre‐
venció requerides en tot moment. Un nou escenari
a tenir present, ha estat la consolidació de l’oferta,
i en conseqüència també la producció, de produc‐
tes audiovisuals creats per a plataformes VOD.
Com hem apuntat en la presentació, cal destacar
que la ciutat Madrid ha fet una gran labor d’atrac‐
ció d’activitat i de professionals en part derivada de
la instal·lació física de les seus principals de pro‐
ductores i plataformes digitals de continguts en
aquesta ciutat. Catalunya, i també Terrassa, té un
element diferencial que és el talent tot i que, per ra‐
ons òbvies, es ‘desplaça’ allà on hi hagi el gruix
d’activitat, fet que ha suposat que alguns projectes
dirigits o participats per professionals i empreses
catalanes s’hagin acabat rodant a Madrid.
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CINEMA I FICCIÓ TELEVISIVA

PUBLICITAT

Aquest any 2021 podem considerar-lo un any de
traspàs pel que fa als projectes de Cinema i Ficció
Televisiva.

Continuem sent un espai referent per a les produc‐
cions publicitàries rodades a Catalunya. Les nos‐
tres instal·lacions permeten encabir grans
decorats, o fer escenes d’acció amb tota la segure‐
tat i garanties necessàries. Tot això, combinat amb
les localitzacions naturals de què disposem dins
els estudis, ens fan un espai referent també per als
rodatges publicitaris. Per nosaltres aquests també
són motor del sector audiovisual amb un gran teixit
de productores i professionals vinculats.

Hem tingut continuïtat de produccions que ja ve‐
nien de 2020 com la sèrie ‘Alma’ i ‘Feria’, dues pro‐
duccions de Netflix. El primer trimestre, doncs, vam
tenir ocupació plena de platós i altres localitzaci‐
ons amb aquests dos projectes. Durant el segon se‐
mestre vam acollir el rodatge de part de segona
temporada de ‘Paraíso’, sèrie emesa a Movistar+ i
produïda per Mediapro Studio.
Durant l’últim trimestre de l’any vam acollir també
el rodatge del film ‘A Man Of Action’ d’Ikiru Films.
Val a dir que ambdues produccions es van rodar en
localitzacions naturals dins el Parc Audiovisual,
sense necessitat de fer servir platós. En aquest
sentit, hem de valorar molt positivament la recupe‐
ració i revalorització de moltes localitzacions natu‐
rals de l’Hospital del Tòrax, que hem anat millorant
per facilitar acollir-hi rodatges de tota mena.
En els mesos finals de l’any vam acollir també part
del rodatge del llargmetratge ‘Marlowe’ del que la
empresa Surfilms 1939 en feia el Service. El film
està protagonitzat per Liam Neeson i va fer servir la
tecnologia de plató virtual amb pantalles LED.
Aquesta tecnologia està sent cada vegada més
present en les produccions actuals, generant de
forma digital decorats, que mitjançant pantalles
LED s’integren dins un plató, amb actors i altres ele‐
ments d’attrezzo.
Cal valorar que ha estat un any amb una menor acti‐
vitat de rodatges de ficció a platós. Tenim diverses
causes atribuïbles, però entre elles ha sigut la coin‐
cidència de rodatges que no necessitaven platós,
tot i això, alguns d’ells han rodat en les nostres lo‐
calitzacions. D’altra banda, el que ha passat és que
alguns projectes han marxat a rodar-se a Madrid o
a localitzacions naturals fora de les nostres instal‐
lacions. També hi ha hagut cert retard en la renova‐
ció d’algunes sèries, fruit de canvis en la gestió de
les renovacions de noves temporades per part d’al‐
gunes plataformes VOD. Hem de considerar-ho un
any de traspàs, amb una visió de 2022 molt més ani‐
mada i plena d’activitat.

Productores com Canada, TF7, WeCar, Sur-Films,
Grayskull, entre d’altres han confiat de nou en no‐
saltres per poder dur a terme rodatges publicitaris
per marques com Desigual, Aldi, Fisher Price, Sam‐
sung, Tous, etc.
Com sempre, la producció publicitària és molt im‐
portant per a nosaltres, i en aquest 2021 no n’ha es‐
tat una excepció.

TELEVISIÓ
Aquest any no hem acollit produccions televisives
de gran format. El nostre vaixell insígnia, “Operaci‐
ón Triunfo”, encara no s’ha decidit a reprendre una
nova edició per aquest any 2021, encara molt mar‐
cat per la pandèmia. No obstant això, sí que hem
acollit rodatges de petit format com el programa
cultural “Pàgina 2” de La 2 (RTVE).
Esperem que 2022 sigui un any de recuperació de la
normalitat també en aquest aspecte.
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VIDEOCLIPS, CURTMETRATGES I ALTRES FORMATS
Aquest 2021 hem acollit rodatges molt diferents,
dins l’àmbit del gènere del videoclip.
Un dels exemples és el de l’artista emergent Daniel
Sabater per la cançó “Tenemos que quedar” pro‐
duït per la productora Greywall.
Un de molt especial ha estat el rodatge en format
360º envolvent, de la mà de l’estudi Igor Studio i
Fundació La Caixa, on l’Orquestra Simfònica del
Gran Teatre del Liceu interpretava una famosa
peça del compositor Maurice Ravel. El rodatge im‐
mersiu ha estat un repte tècnic per a l’estudi capi‐
tanejat pel creador Igor Cortadellas.
Pel que fa a propostes de nova tendència, també
vam acollir una actuació completa de l’actor i can‐
tant Aaron Piper (‘Elite’) de més de 90’ de durada
enregistrada íntegrament a plató 3, de la mà de Ka‐
bra Films. Aquest fals concert va estar dirigit a pla‐
taformes digitals.
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També hem acollit el rodatge de curtmetratges no
acadèmics, tals com l’adaptació de la novel·la ho‐
mònima de Manuel de Pedrolo titulat ‘El Regressiu’,
dirigit pel Xavier Adan, o el curt experimental
‘Redox’ de la mà de la productora Oxigeno Produc‐
ciones.
In Extremis, empresa líder a Catalunya en els efec‐
tes especials i rodatges amb especialistes d’acció,
també va confiar en nosaltres per poder fer unes
proves de vols amb nous ginys que han desenvolu‐
pat recentment.

PARC AUDIOVISUAL 2021: 39 PRODUCCIONS
Finalment, volem destacar un nou format de rodat‐
ges, molt d’acord amb les noves tendències de
mercat i de consum de continguts audiovisuals. En
aquest sentit, Ibai Llanos, influencer, youtuber i lo‐
cutor d'e-sports, ha produït dos rodatges a les nos‐
tres instal·lacions. Un streaming emès a la xarxa
social Twitch en què s’emetia una competició ano‐
menada ‘Juego entre casas’ (parodiant la popular
sèrie ‘El juego de calamar’), amb gran repercussió
(200.000 espectadors de mitjana). L’altra, un vídeo
promocional vinculat a la presentació d’un nou
equip d’e-sports que ha creat amb el jugador de fut‐
bol Gerard Piqué. No és la primera vegada que aco‐
llim algun rodatge protagonitzat per influencers,
però aquest 2021 hem detectat que és un sector
cada vegada amb més audiència i repercussió dins
el ventall de continguts disponibles al mercat audi‐
ovisual.

ACADÈMICS
De nou, Parc Audiovisual dona suport al teixit aca‐
dèmic del territori, ajudant i orientant a les produc‐
cions i pràctiques acadèmiques dels estudiants
d’audiovisuals. Amb la dificultat de donar cabuda a
aquests rodatges enmig de la pandèmia, i amb els
rodatges professionals en marxa, hem acollit 7 ro‐
datges d’estudiants de centre formatius com l’IES
Santa Eulàlia, La Salle i, naturalment, l’ESCAC.

FICCIÓ (CINE, SÈRIES, TV): 3

ALTRES FILMACIONS: 9

Un hombre de acción - La Pulga y el elefante
Marlowe - Surfilms 1939
Paraíso T2 - The Mediapro Studio SLU

Seat 2021 / 1
Seat 2021 / 3
Another Light, SLU
Paddle Surf
Spidercam /Proves tècniques
Hewlett packard 2
Maquina 2021
Carmax
Streaming Ibai Llanos - El juego del calamar

PUBLICITAT: 16
Audi 2021
Desigual
GPD
Moto GP
Hewlett packard 1
Genesis
Fisher Price
Seat 2021 / 2
Denali
Nissan / 1
Nissan / 2
Mobles Kettal
Samsung
Arón piper
Oxígeno
Tous

EXERCICIS ACADÈMICS: 7
ESCAC Sergi Ferrer
ESCAC Jose Corpas
ESCAC Olaya Jordan
ESCAC Marc Vadillo
ESCAC Nica Fazio
La Salle - Gonzalo Viladomiu
INS Santa Eulàlia - Berta Gelis

VIDEOCLIPS: 2
Tenemos que quedar
Bolero Ravel VR

CURTMETRATGES: 2
Redox
El Regressiu
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4 PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL - TERRASSA 2021
PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA I TERRASSA FILM OFFICE - 117 PRODUCCIONS
Ficció (cine, sèries, TV): 9
Publicitat: 33
Videoclips: 8
Curtmetratges: 2
Exercicis Acadèmics: 45
Altres Filmacions: 20
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5 TERRASSA FILM OFFICE
La Terrassa Film office ha estat dirigida des del mes
de març per dos companys de l’equip del Parc, en
substitució temporal del seu director, en Pere Cla‐
veria. La ciutat un any més ha estat escenari de
moltíssims projectes de tots els gèneres -amb una
especial participació d’alumnes ESCAC als quals
es dona especial suport i guia- i les localitzacions
emblemàtiques com la Masia Freixa, el Parc de
vallparadís, la Casa Alegre o la Seu d’Ègara s'han
convertit en testimonis privilegiats de projectes au‐
diovisuals. Gairebé un centenar de produccions
han tornat a demostrar que la ciutat i la seva oficina
de gestió de rodatges, que treballa de la mà dels
serveis de l'Ajuntament, ofereix un espai destacat
com a localització de rodatge al territori.
L’activitat de l’oficina en 2021 ha estat molt intensa
ja què s’han reprès molts projectes després de les
aturades constants provocades per la pandèmia.
Així, en el cas dels treballs acadèmics gairebé
s’han duplicat, ja que els alumnes aquest any hi han
hagut de ‘recuperar’ els treballs que havien quedat
cancel·lats el curs anterior. Ens molts casos van
haver de demanar permisos i realitzar les pràcti‐
ques/rodatges per duplicat. En definitiva, la trami‐
tació de permisos per a alumnes ha estat molt
elevada amb un total de 80 produccions (78 íntegra‐
ment rodades a Terrassa i 2 compartint localització
amb Parc Audiovisual). Tots els permisos es van po‐
der gestionar gràcies a la col·laboració ràpida i
efectiva de tots els serveis municipals que entren

en joc, com el de Via Pública / Mobilitat, Policia
Municipal, Medi Ambient i d'altres entitats pri‐
vats com la Fundació Privada Sant Llàtzer o el
grup Broker Corporations, encarregades de ges‐
tionar el Mas Viver de Torrebonica i la Masia Can
Font de Gayà, respectivament. Amb tots ells, es
treballa de costat per fer de Terrassa una destina‐
ció de rodatge destacada dins el nostre territori.
La publicitat també ha estat un dels gèneres que
més han acollit els nostres carrers i localitzacions
de la ciutat. L’anunci del servei de repartiment a
domicili Glovo (Blua), l’espot de la nova gamma
d’esmorzars de Rustik Bakery o la gravació dels
videoclips d’‘Oceà’ del grup Roba estesa o ‘Men‐
trestant’ del cantant de trap Lildami (amb col·la‐
boració del líder de Love of lesbian). Però la ficció
també ha convertit en l'escenari de les seves pro‐
duccions alguns racons de la ciutat, ‘aterrant’
amb els seus nombrosos equips de rodatge prin‐
cipalment la segona meitat de l’any. Els films ‘A
man of action’, ‘Marlowe’ (que van compartir lo‐
calització amb el Parc Audiovisual) i la sèrie per a
Movistar+, ‘Todo lo contrario’, són algunes de les
produccions acollides en 2021. La Patronal Cecot,
la Casa Marià Ros del Carrer Església i l’antiga
seu del BBVA del carrer Rutlla han estat testimo‐
nis d’aquests grans projectes.

15
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6 TERRASSA CITY OF FILM (TCOF)
Com a membres de la Taula de l’Audiovisual, que
gestiona les accions de la ciutat com a part de la
Xarxa de Ciutat Creatives de la UNESCO - Terrassa
City of Film, hem participat en diversos projectes
aquest any. La conferència ‘El cine que feia por als
nostres avis’ a càrrec del divulgador Albert Beorle‐
gui dins la programació de la 3a Edició de la ‘7mana
de cinema’ n’és un exemple.
Al mes de maig vam ser-hi presents amb represen‐
tants de TCoF, l’Ajuntament de Terrassa i el Servei
de Turisme a FITUR Madrid, dins la Secció Fitur
Screen. Vam tornar a tenir l’oportunitat de refermar
la presència de Terrassa com a motor de l’audiovi‐
sual dins el territori espanyol, posant el valor el tàn‐
dem cinema i turisme.
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Actualment la nostra ciutat es posiciona de manera
destacada en el mapa de ciutats creatives a nivell
estatal i internacional promovent projectes i ex‐
periències audiovisuals i, en aquest sentit, el Parc
segueix treballant colze a colze amb els companys
de TCoF.

Projectes orientats a la ciutadania:
• 7mana del cinema: al voltant de la jornada
mundial del patrimoni fílmic, 27 d’octubre, es va
recuperar la presencialitat tot organitzant
diferents actes, projeccions i visites als espais
relacionats amb el cinema de la ciutat. La nostra
participació com a Parc en la ‘7mana’ va ser
oferint la conferència ‘El cine que feia por als

nostres avis’ a càrrec del divulgador Albert
Beorlegui dins la programació
• ONE Shot Film Festival: en el marc de la 7mana
del cinema es va celebrar una nova edició
d’aquest certamen internacional, tot aplegant
1.238 curts presentats de 99 països, resultant-ne
170 Pla Seqüencies (ONE SHOT) prese‐
leccionades de 49 països, 5 terrassenques. En el
jurat hi van intervenir representants de la TCoF
(Terrassa City of Film)
• Festival Cinema i Castells: per primera vegada
es va dur a terme un festival especialitzat sobre
el fenomen casteller i la producció audiovisual
que es genera al seu voltant. Va tenir lloc a les
instal·lacions del Museu de la Ciència i la Tèc‐
nica de Terrassa i va ser coorganitzat per TcOF.
Les xifres de resultats van ser 25 projeccions,
334 assistents i un ampli ressò a les xarxes (p ex.
Arribant a 23.538 comptes). En el jurat dels
premis també hi van intervenir representants de
la TCoF.
• En relació al Festival Cinema i Castells i en acord
amb la ciutat andorrana de Sant Julià de Lòria,
s’han establert les bases -incloent un conveni
institucional- per desenvolupar, en el futur, un
festival de cinema orientat al patrimoni
immaterial de la UNESCO. Actualment es treba‐
lla per definir-ne un escenari viable.

Relacions internacionals i estatals associades a
ser ciutat de la UNESCO:
• TCoF és coordinadora de les ciutats de cinema
de la UNESCO. Això obliga a tasques de
seguiment, organització de les trobades
mensuals, donar compliment a les obligacions
amb la UNESCO i definir dinàmiques de treball,
com són els grups interns especialitzats en
diferents temàtiques: ODS, Festivals de cinema,
cinema sostenible, cinema i noves
tecnologies...

• En aquest àmbit s’ha treballat també en
l’avaluació dels informes quadriennals que les
ciutats de creatives han de presentar a
l’UNESCO. Concretament, els corresponents a
aquelles a qui pertocava justificar l’activitat
entre 2016-20.
• Igualment, a finals d’any, Terrassa ha hagut de
presentar la seva memòria justificativa que
serà avaluada per la UNESCO i la resta de
ciutats, corresponent al període 2017-21.
D’aquesta avaluació en sorgirà, arribat el cas,
la renovació d’aquest reconeixement.
• Finalment, en l’àmbit de la gestió admi‐
nistrativa de la xarxa de ciutats de cinema,
TCoF ha coordinat l’avaluació de candidatures
de les ciutats interessades a formar part de la
xarxa en aquest àmbit creatiu, concretament:
Gdynia, Cluj-Napoca, Cannes i Ouarzazate. A
finals d’any es va saber que les tres primeres
havien estat acceptades.

D’altres aspectes derivats de les relacions inter‐
nacionals de TCoF han estat:
• Representació física al Fòrum Digital de Daegu
(Corea), ponència pública i presència en els
grups de treball que s’hi van organitzar,
orientats als reptes de la digitalització en
l’àmbit de les indústries creatives.
• A nivell d’intercanvi entre les ciutats
espanyoles, TCoF ha participat a la trobada
anual realitzada a Bilbao durant la seva Design
Week. En aquest àmbit es van treballar as‐
pectes claus com ara la constitució d’una
futura associació de ciutats creatives de la
UNESCO ha nivell estatal.
• TCoF també va acompanyar Manises i Sant
Julià de Lòria en les seves candidatures a ser
ciutat creativa, on la primera va reeixir-hi.
• A nivell de relacions amb l’UNESCO, cal
esmentar el recent canvi de logo ja que aquest
ha derivat en força malestar entre les ciutats
creatives

Per altra banda, TCoF ha dut a terme d’altres activi‐
tats a ressenyar:
• Presència en el FITUR Screen 2021, durant la ce‐
lebració de la Fira de Turisme FITUR a Madrid.
Es va compartir un stand conjuntament amb la
també ciutat creativa del cinema de Valladolid.
L’objectiu fou promocionar el valor de marca
associat a ser ciutat creativa de la UNESCO, així
com establir contactes, cara a cara, amb
diferents agents destacats de l’audiovisual
espanyol. El Parc Audiovisual també va assistirhi a la trobada.
• Col.laboració amb el Servei de LGTBi+ en el Pla
DASIG i el documental “Se receta Silencio”, que
és una finestra de visibilització activista de les
persones intersex. Aquesta obra, a més, va ser
presentada – durant sessions obertes al pública la trobada anual de Bilbao ja esmentada.
• Premis Muncunill a la Innovació: per primera
vegada, aquests tenien una categoria especial
per a la creativitat cultural. A través de TCoF es
va connectar-ho amb les ciutats creatives de la
UNESCO a nivell estatal i el resultat van ser
projectes finalistes i guanyadors de Valladolid,
ciutat de cinema, i Bilbao, ciutat del disseny.

Organització interna i processos de gestió local
Durant aquest any s’ha jubilat la Directora de Pro‐
jectes Audiovisuals de l’Ajuntament de Terrassa,
na Pietat Hernández. A banda, s’ha seguit amb el
programa de col·laboració d’estudiants en pràcti‐
ques amb la Universitat de Barcelona – Facultat de
Comunicació i Indústries Culturals, el que ha donat
peu a disposar del suport professional de dues es‐
tudiants de quart curs.
Finalment, tot i les circumstàncies especials i sin‐
gulars del moment, es va dur a terme una trobada
virtual de la Taula de l’audiovisual, que és l’obser‐
vatori estratègic format per tots els agents de l’àm‐
bit local que tenen especial rellevància en
l’activitat audiovisual de Terrassa.
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7 RELACIONS INSTITUCIONALS. COL·LABORACIONS I PROJECTES

En 2021 hem continuat treballant en la mateixa línia
amb l’ICEC i Clúster Audiovisual de Catalunya, en‐
fortint col·laboracions i experiències. Amb el Clus‐
ter vam participar, per exemple, en el vídeo
promocional d’enguany aportant material gràfic
per sumar al contingut. El vídeo, creat per la pro‐
ductora Sunomono Films, aglutina tot un seguit
d’informació de la indústria audiovisual del nostre
territori i, naturalment, el Parc no podia deixar d’es‐
tar present. A més, vam participar en les conferèn‐
cies i jornades de la Setmana del Talent 2021.
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FONS EUROPEUS NEXT GENERATION

DIGITAL IMPULSE HUB - DIH

CATALUNYA MEDIA CITY

L’aposta decidida que es fa des de l’Administració
local per l’audiovisual a la ciutat, s’ha vist projecta‐
da encara més en la inclusió del Parc com un dels
projectes destacats per aspirar als fons europeus.
Els fons permetrien construir nous platós digitals,
millorar les infraestructures dels rodatges (sales
de postproducció, espais d’allotjament per als
equips, etc.) i rehabilitar l’edifici de l’antic Hospital
del Tòrax. Així, es milloraria la capacitat per acollir
rodatges i donar millor resposta a la gran demanda
de creació de continguts actual. A més, suposaria
un augment del ritme de la cadena productiva que
intervé a la nostra indústria i, per tant, dels llocs de
treball vinculats o derivats del nostre sector. En de‐
finitiva, un important retorn de l’activitat AV cap a la
ciutat en el seu conjunt.

El DIH de Terrassa és l’aliança entre l’administració
local, les cambres de comerç i les universitats tec‐
nològiques per contribuir a l’eficiència, competiti‐
vitat i creixement econòmic del territori.

Des del Parc Audiovisual s’ha actuat de manera
conjunta per continuar sent part de l’impuls de
l’audiovisual català. Catalunya Media City, previst
d’instal·lar-se a les Tres Xemeneies de Sant Adrià
i liderat per l’ICEC, neix per sumar a l’aposta es‐
tratègica que es fa al territori envers la indústria
audiovisual. L’actual augment del consum de
continguts ha disparat el ritme de produccions a
Catalunya i la necessitat de noves infraestructu‐
res ens posiciona al costat del CMC per oferir una
resposta compacta a tota la creixent demanda
del sector. L’avantatge del Parc per optar a possi‐
bles fons derivats de la creació del CMC radica en
què som un centre en actiu, es a dir, es podrien
construir nous platós i digitalitzar els existents
amb una immediatesa considerable.

En 2021, hem aplicat la nostra candidatura per ser
escollits entre els projectes que formaran part del
DIH Terrassa, liderat per la Cambra de Comerç de
Terrassa i que compta entre els seus membres a
l’Ajuntament de Terrassa, Rubí i Sant Cugat, UPC,
UOC i Localret, consorci que treballa en l’impuls de
la societat de la informació aplicada a l’administra‐
ció. El nostre objectiu se centra poder ser part del
hub aportant la singularitat d’estar pensat i dirigit
pel sector audiovisual. Altres serveis municipals
també opten a formar part del DIH Terrassa, com el
de Tecnologia i Empresa i Indústria.
Ens engresca participar d’aquest projecte ja que
reforçarà el nostre paper dins el teixit productiu de
la nostra ciutat en l'àmbit del coneixement i la digi‐
talització, ja que permetrà compartir experiències
i idees innovadores aplicades a la producció entre
tots els membres que conformen el DIH.
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Tanquem l’any 2021 amb un augment d’empreses instal·lades i passem de 36
a 43 companyies, respecte el 2020

8 COMUNITAT EMPRESARIAL
Continuïtat amb recuperació podrien ser les parau‐
les que resumeixen aquest 2021 pel que fa a l'ocu‐
pació d’oficines i despatxos. Després d’un any
especialment difícil, aquest 2021 hem pogut mante‐
nir i fer créixer el nostre centre de negocis amb no‐
ves empreses i activitats.
Com és natural en un espai viu com el nostre, hem
tingut molts moviments 'd'altes i baixes' d'empre‐
ses instal·lades al Parc. No obstant això, han estat
més les que han apostat per començar el seu camí
professional a casa nostra i el balanç global és for‐
ça engrescador, ja que passem de 36 empreses ins‐
tal·lades a 43, respecte a l'exercici anterior.
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Entre les noves empreses trobem Film Boats Bar‐
celona, especialitzada en rodatges en entorns
aquàtics oferint flota condicionada amb totes les
comoditats de producció; Milliken, sucursal de la
centenària empresa nord-americana líder de fabri‐
cació de materials que posa el focus en la sosteni‐
bilitat i la innovació donant servei a múltiples
sectors com el tèxtil o de l'alimentació; Jos Espec‐
tacles, dedicada al món de la producció d'especta‐
cles de tots els formats i estils, la promoció de grups
musicals i l'entreteniment.
Una novetat molt esperada d'enguany ha estat la
reedició de les ja tradicionals celebracions amb els
professionals de la nostra comunitat al llarg de
l'any, tot i que no vam poder fer les trobades amb
brindis, sí que vam fer propostes atractives per
mantenir viu l'esperit de germanor entre tots
aquells que formem part del Parc. Les roses i el sor‐
teig de Sant Jordi, la visita guiada per Halloween /
Castanyada i el sorteig de Nadal van ser especial‐
ment ben acollides enguany per tots els treballa‐
dors, ja que veníem de dos anys de no poder
realitzar-les a causa dels efectes de la pandèmia
malgrat que hagin estat ‘adaptades’ a les màximes
mesures de seguretat per a tots.

Per Sant Jordi no va faltar l'obsequi de roses a tots
els professionals ni tampoc la invitació a participar
del sorteig de 3 llibres: 'Consumits pel foc', del ter‐
rassenc Jaume Cabré, referent indiscutible de la
literatura catalana; 'Ensueños', de Conrad Roset,
una de les 'joies' d'aquest destacat artista de la
ciutat en el món de la il·lustració i els videojocs i
'L'eco de la cova', un llibre musical on la cantant
terrassenca Nunu García Duran posa veu als poe‐
mes de l'Anna Fernández, dibuixats per la Judith
con H, un projecte fet 'artesanalment' amb molta i
passió. Una vegada més, hem volgut donar suport a
autors i artistes de la ciutat, reivindicant el gran ta‐
lent cultural que ens envolta.
Ja amb l'arribada de la tardor, vam voler recuperar
la Visita Guiada per l'antic Hospital de Tòrax i altres
racons del Parc, sempre molt celebrada per tots.
Aprofitant la gran quantitat professionals nouvin‐
guts va ser una bona experiència d'acostar el gran
espai que ens acull a tots dia a dia.
A les acaballes de l'any, vam fer el tradicional sor‐
teig de Nadal amb una gran participació i obsequis
molt atractius que van quedar ben repartits entre
les empreses més ‘veteranes’ del Parc i les de re‐
cent incorporació.

[ad] Comunicació
Adela Llorens Estilista
Albira Solutions
Alma y Lara Producciones
Anna Font Cunill
Another light
Antycip
Barcelona Classic Concert
Beauty & Care Laboratories
Beth Bacardit
BlockTac
Branstom
CB Estudio
Como un pez en el agua
Comservice
Consultrónica
David Borràs Cima
Energy Tools
Estudi16
Film Boats Barcelona
GB Asesores 20
Iberdeli

Jos Espectacles
Just for fun
Kineasia S.C.P. / Cine Àsia
LaAnet
Magda Farré
Massip CG
Milliken
Ninna Bach
Nostromo Pictures
OneWork Business Group
Pigassa
Restaurant Première – Oritel Europa
Sensofar
Somalimenta
Super Power Global
Tecnologika
Tona Codina - Consultora i Redactora Creativa
Tub d'Assaig
Vicent Consultor i Associats
VSN
2CR – Centre de Conservació i Restauració Fil‐
moteca de Catalunya
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9 COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ

Afortunadament, la crisi sanitària generada per la
pandèmia ha anat millorant de manera lenta, però
contínua amb el pas del temps. Aquest fet ens ha
permès aquest 2021 recuperar algunes activitats
obertes al públic dins el programa d’acostament
de la nostra activitat a la ciutadania local. A més
hem fet un pas més enllà per promocionar el nos‐
tre dia a dia a les xarxes socials i web, tant pel que
fa als rodatges com aquelles activitats del sector
en les quals participem de manera activa any rere
any.

PÀGINA WEB I XARXES SOCIALS
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Continuem actualitzant el contingut de la nostra
pàgina, eina de consulta permanent entre profes‐
sionals i productores en fase de preproducció
dels seus projectes i també per a tot el públic
interessat en la nostra activitat, com a matriu co‐
municativa per a totes les gestions relacionades
amb nosaltres.
Una novetat interessant d’enguany ha estat la in‐
corporació al web d’un sistema que permet incor‐
porar de manera senzilla els vídeos de les
produccions acollides al Parc i Terrassa (Film offi‐
ce) dins l’apartat RODAT AQUÍ. D’aquesta manera
les podem actualitzar, sempre que estiguin a la
plataforma Youtube, al moment que s’estrenen o
publiquen. És una evident millora, ja que ens estal‐
via les gestions que realitzàvem fins ara amb les
productores amb les quals era necessari fer un
seguiment constant i contactar passat un temps
per obtenir autorització d’ús dels vídeos, tràilers,
anuncis, etc.
Pel que fa a la promoció i difusió que fem a les xar‐
xes socials hem anat un pas més enllà i al mes de
setembre vam estrenar compte de Twitter. Ara te‐
nim un mitjà més per poder oferir als seguidors i
sector el detall de la nostra activitat, els films es‐
trenats rodats a casa nostra, les jornades i esde‐
veniments que acollim, promoció de la comunitat
d’empreses, etc.

24%

16%

60%

SALA PONT, MILLORES DE L’ESPAI ‘MUSEU’
Hem afegit material d’atrezzo i material gràfic de
la nostra Sala Pont, on repassem les produccions
acollides per poder ensenyar a visitants i usuaris
del Parc. Concretament, hem ampliat la zona de
fotografies d’actors i rodatges per exemple la vi‐
trina dedicada a la labor de la nostra estimada
directora de vestuari Mercè Paloma en el film ‘El
fotógrafo de Mauthausen’ i material d'anuncis
publicitaris acollits els darrers anys (‘bíblies’ de
rodatge, objectes fets a escala, etc.). El nostre
objectiu és continuar ‘farcint’ l’espai, fent-lo en‐
cara més atractiu, amb plafons i imatges relati‐
ves a la nostra història i els oficis que intervenen
en tota la gran cadena de producció audiovisual.

PUBLICITAT I CAMPANYES EN MITJANS DEL

INTERNACIONALITZACIÓ: PRESÈNCIA EN

SECTOR

FESTIVALS I MERCATS

Enguany destaquem la participació en l’edició es‐
pecial de Cineinforme - Festival de Cinema de Sant
Sebastià (setembre) amb motiu de la celebració
dels 60 anys de la revista. L’anunci d’una plana in‐
cloïa la felicitació als responsables d’aquest mitjà
de referència del sector.

En la nostra constant tasca d’atraure rodatges i
donar encara més visibilitat i projecció a Parc
com a pol de producció de referència, al mes d’oc‐
tubre vam desplaçar-nos fins a la ciutat de Valla‐
dolid, concretament a la 1a edició del Shooting
Locations Marketplace. El mercat, organitzat per
Feria de Valladolid i Spain Film Commission, per‐
met el contacte comercial entre diferents destina‐
cions de rodatge i les productores que es troben
en la recerca de localitzacions. Mitjançant un sis‐
tema de cites prèvies, vam reunir-nos amb profes‐
sionals de diversos països, ja que la trobada va
aplegar localitzadors de Gran Bretanya, Estats
Units, Alemanya, Canadà, Romania o Itàlia, repre‐
sentant plataformes com Marvel, HBO, Amazon,
Apple.

I un any més, Terrassa va ser protagonista a la 13a
edició dels Premis Gaudí (març), oferint totes les
comoditats de rodatge juntament amb Terrassa
Film Office per acollir al Teatre Principal l’espot
promocional dels Premis protagonitzat pels ac‐
tors Francesc Orella i Elisabet Casanovas, profes‐
sor i alumna en la popular sèrie ‘Merlí’. Les
gestions conjuntes amb les responsables de co‐
municació de l’Acadèmia del Cinema Català van
fer possible una acció comunicativa conjunta
d’enviament d’informació i fotografies del rodatge
tant a premsa local com nacional. Aquesta partici‐
pació amb l'Acadèmia va estar recolzada per
l'Ajuntament de Terrassa que fa una clara aposta
estratègica per la consolidació de la ciutat com a
capital del cinema del sud d'Europa.
La relació amb els professionals dels mitjans lo‐
cals continua sent permanent i treballem plegats
fent-los arribar informació rellevant per fer arribar
al públic en general. A més de ser destinataris de
totes les nostres notes de premsa amb novetats,
també oferim informació i material gràfic per cre‐
ar reportatges específics de cinema o sèries es‐
trenades, balanços d’activitat del Parc o sent
d’intermediaris entre ells i els equips de comuni‐
cació de les productores. Creem un feedback ba‐
sat en el win-win que dona resultats de visibilitat
de la nostra activitat més que positius.
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ESDEVENIMENTS
Després d’una llarga aturada d’activitats amb presència de públic per la pandèmia, aquest 2021 hem
pogut tornar a recuperar el ritme el nostre espai per celebracions, trobades i visites - sempre complint
amb els protocols sanitaris- fet que ens ha generat una il·lusió especial. Els esdeveniments han estat
molt variats, tant professionals com de caràcter més social.
La visita al Parc dins la Festa Major al juliol de la ciutat és un clar exemple. Seguint les indicacions sani‐
tàries l’aforament es va establir en un 50% respecte a anys prepandèmics, és a dir, de 100 persones re‐
partides en dos grups/horaris. Com sempre, es van exhaurir les invitacions en dues hores des de la
publicació del programa de la festa, fet que constata que continuem sent una proposta molt atractiva
entre totes les que s’ofereixen durant aquells dies.

La coordinació amb el Museu de Terrassa ha es‐
tat, un cop més, molt satisfactòria i l’organització
conjunta va permetre gaudir als visitants d’una
experiència molt rica quant a contingut i espais vi‐
sitats.
Per la seva banda, l’empresa Gobcn, ha anat am‐
pliant l’oferta de visites de cap de setmana que fa
habitualment en el Parc segons avançava l’any,
aprofitant la flexibilització de les mesures antico‐
vid sobretot pel que fa a l’aforament. La proposta
continua tenint molt bona acollida entre el públic i
és una de les rutes més exitoses de l’empresa.

Per acabar, volem destacar una nova modalitat
d’esdeveniment, molt interessant, i que hem pogut
donar cabuda al plató 3. Són els Car Clínic, en els
que marques punteres del sector de l’automoció,
fan test de vehicles per tal que usuaris potencials
puguin fer valoracions de les novetats en disseny
o tecnologia dels nous models de la marca.
Aquest any n’hem pogut acollir dues edicions,
amb una gran afluència de públic, i amb gran sa‐
tisfacció per part del client.

Al mes de maig, vam acollir al Parc la presentació
del Mapa Next Generation Terrassa 2021, l’eco‐
sistema de 40 projectes ciutadans que es presen‐
taran als fons europeus Next Generation. En un
format televisiu, la presentació es va dur a terme
al plató 4.
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La segona edició del FRED Festival ha estat una de
les trobades culturals més importants de 2021
acollides al Parc. Complint amb les normatives de
prevenció Covid va aplegar centenars de perso‐
nes de públic i ha portat artistes molt populars
com la Rigoberta Bandini, Mishima i Pau Vallvé.
També vam poder acollir dues edicions de Latoka
Merkat, una de primavera i una de tardor, que va
permetre promocionar dissenyadors i dissenya‐
dores ‘de proximitat’ del món de la moda, els com‐
plements, les joies, etc. i acostar-los al públic
general en un entorn privilegiat com és el Claustre
del Parc Audiovisual. Èxit de participació i molt
bones sensacions de les organitzadores de cara a
pròximes edicions.
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10 DESENVOLUPAMENT TÈCNIC I D’INFRAESTRUCTURES
Les actuacions de manteniment i reparació han es‐
tat de caràcter important. L’activitat de rodatges,
tot i no tenir la continuïtat d’altres anys, ha requerit
igualment un intens suport i seguiment. L’esforç ori‐
entat a mantenir el bon funcionament de l’activitat marcada per produccions considerables, com ‘Al‐
ma’, ‘Feria’ o ‘Paraíso’, i un bon grapat de rodatges
publicitaris- és quelcom a ressenyar i a valorar. Des
del Parc hem acompanyat als usuaris, en tot mo‐
ment, contribuint a fer viable qualsevol projecte
fins i tot en època de contratemps i incerteses.

MANTENIMENT
Destaquem les següents actuacions relacionades
amb el manteniment de les infraestructures:
• Relleus laborals INELT. Tant el responsable tèc‐
nic de l’empresa INELT com l’operari de mante‐
niment han estat substituïts aquest 2021, fet que
ha millorat sensiblement la qualitat del servei
ofert per aquesta empresa. Les incidències del
dia a dia es va resoldres amb solvència.

26

• Reparacions d’avaries crítiques en el sistema
de clima focalitzades en dues zones d’alta sen‐
sibilitat (Serveis auxiliars A-B i l’Edifici A) on
s’han fet intervencions rellevants, canviant les
màquines de producció.
• Serveis auxiliars A - B. Substitució de l’antiga
Climavenetta per una bomba de calor Hitachi, de
millor rendiment i dimensionada a les
necessitats actuals. El procediment de licitació
va ser per concurs obert de propostes resultant
l’empresa Veolia la concessionària.
• Caldera de gas de l’edifici A. En avariar-se defi‐
nitivament una de les calderes que funcionava
en tàndem, es va licitar una de nova per resoldre
la incidència. La licitació es va fer per concurs
d’ofertes resultant l’empresa Mastercold la
concessionària.

RODATGES AMB REQUERIMENTS ESPECIALS I
PERSONAL FOMENT DE TERRASSA

Revisions preventives.

Les properes passes en aquest àmbit seran:

• S’han dut a terme reparacions importants com
el canvi de compressors o reomplerta de gas
refrigerant relacionades amb la maquinària del
clima.

• Neteja física de la xarxa antiga per tal de rea‐ Aquest 2021 hem acollit rodatges que han re‐
profitar equipament i disposar d’un escenari de querit d’un ampli i exigent desplegament tèc‐
nic i de recursos humans, com per exemple els
connexions més eficient.
de les sèrie Alma o Feria sumat als operatius,
• Estudi de millores. Aplicant la mateixa solució
ja habituals, derivats de la pandèmia de la CO‐
implementada a l’edifici d’oficines, en aquest
VID que ha obligat a seguir estrictes mesures
cas, a les zones de platós
de prevenció de riscos i la compartimentació
• Estudi de millores de connectivitat. de l’activitat desenvolupada.
Implementant una connexió dedicada i segura
A través de Foment de Terrassa s’ha disposat
entre les zones de producció i els Centres de
de quatre operaris, dos encarregats de feines
Processament de Dades més importants a nivell
de paleta i dos de pintura, per tal de dur a ter‐
internacional. Aquesta seria una millora del
me tasques de manteniment en el recinte en el
servei ofert als usuaris de platós que tenen alta
marc del programa extraordinari TREBALL I
demanda i exigència tecnològica.
FORMACIÓ COVID-19. S’han pintat les parets
d’oficines que ocupen quasi 6.000 m2 (usos
ENERGIES RENOVABLES
Juntament a la CECOT i proveïdors finals de servei, administratius i serveis auxiliars de rodatge),
s’han estudiat diferents alternatives per implemen‐ així com netejat espais interiors de dins de
tar una zona de producció fotovoltaica al recinte, ja l’hospital, aproximadament, 5000 m2. En
que el Parc, seria un emplaçament molt indicat per a aquesta zona, a més, s’han dut diferents actu‐
acions de reparació i millora de construcció
dur-ho terme.
(obres) tot pensant en nous usos i serveis per
a l’activitat de producció audiovisual, princi‐
ESTUDIS DE VIABILITAT PER AL
DESENVOLUPAMENT DE NOUS PLATÓS
palment, a la zona de l’antiga residència Pine‐
El moment de la indústria audiovisual nacional sem‐ da.
bla requerir de més infraestructures per acollir la Per finalitzar aquest apartat, volem destacar
producció i ser competitius en un futur i a escala que el rendiment de les infraestructures ha
internacional. Estem treballant en diferents anàlisis estat notable tot i que amb algunes incidènci‐
orientades a múltiples solucions tècniques per tal es sensibles i fins i tot avaries crítiques. Tenint
d'afrontar el desenvolupament de nous platós.
en compte que s’han aplicat mesures correc‐

• Revisió de tota la instal·lació de baixa i mitja ten‐
sió i elevadors, segons els requeriments
normatius fixats per les inspeccions pe‐
riòdiques d’Indústria i a través dels ens de
control que han dut a terme les revisions
pertinents. També s’ha legalitzat una nova línia
elèctric que dona servei a una zona de l’antic
hospital (Pineda)
• Revisió anual del sistema de protecció incendis
– a banda del preventiu mensual- . Ha donat peu
a actuacions destacades com ara el retimbrat
periòdic i normatiu d’extintors.
També s’han portat a terme intervencions de repa‐
ració i manteniment al restaurant 'Première' se‐
gons requeriments sanitaris vigents; unificat el
sistema de senyals d'alarmes del recinte en un ma‐
teix punt; s'han instal·lat electrovàlvules contra in‐
cendis dins el recinte complint amb el compromís
amb el Servei d’Activitats; hem fet reparació i man‐
teniment de portes de vidre del vestíbul; hem ade‐
quat un espai de l’antic hospital per acollir la
Col·lecció cinematogràfica Jordi Tomàs.

TELECOMUNICACIONS
Aquest 2021 hem invertit força recursos per la mi‐
llora del servei. Gràcies a intervencions d’exercicis
anteriors s’ha pogut anar una passa més enllà. Sota
l’estàndard de la marca Fortinet s’ha implementant
nova electrònica de xarxa (switchos) i les antenes
Wifi per donar cobertura a tot l’edifici principal
d’oficines (gairebé 5.000m2). Aquest nou escenari
ha permès un servei i control fins a punt final, amb
la consegüent millora de qualitat de la navegació i
alhora, un canvi de filosofia: s’ha migrat a tots els
usuaris a tecnologia sense fils -més còmoda i
adaptable- mentre que les connexions físiques
s’han reservat per usos puntuals i d’alta demanda.
A més, durant aquest any s’ha consolidat la solució
de telefonia al núvol de VIPCOM. En la darrera ver‐
sió del programari aquesta ja ha resolt problemes
anteriors, per exemple, amb la seva App de telefo‐
nia per a mòbil.

REPARACIONS I SANEJAMENTS DE LA FINCA
En coordinació amb el Servei de Manteniment Mu‐
nicipal,es va procedir en anys anteriors (amb certa
urgència) a la col·locació d’una malla de protecció
que actualment envolta i subjecta tot el sòcol de pe‐
dra (cornisa) de l’edifici de l’antic hospital. Aquest
any s’ha fet la revisió anual d’aquesta malla de la
que se’n traurà també conclusions sobre la vida útil
restant. També s’està estudiant dur a terme una ac‐
tuació de reparació definitiva.

tores de les avaries/desperfectes condiciona‐
des per criteris de contenció de la despesa, la
instal·lació ha respost de forma solvent, però
comença a presentar símptomes de desgast
força preocupants. Tot i això, hem mantingut
l’eficiència en la nostra labor com en anys an‐
teriors que ha suposat la satisfacció dels usu‐
aris i clients. Hem posat el focus, i ho
continuarem fent, en garantir el bon ús en
posteriors exercicis i davant exigències futu‐
res dels clients. Pel que fa a aspectes de plani‐
ficació estratègica i de serveis, s’ha
consolidat el pla de seguiment i revisions nor‐
matives del Parc en funció del vigent regla‐
ment d’instal·lacions industrials i la
consecució anual del pla de manteniment pre‐
ventiu i obligatori.
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11 INDICADORS ECONÒMICS

28

Tal i com hem recollit a la memòria econòmica, el
2021 ha estat un any complicat en el qual, a dife‐
rència dels últims exercicis, hem tingut una dava‐
llada dels ingressos provocat principalment per
una dura competència que hem pogut constatar
per la construcció platós, similars en mida i ser‐
veis als nostres, a altres zones del territori especi‐
alment a Madrid. Així doncs, aquest fet ha
provocat que, actualment, el gran hub de produc‐
ció a nivell estatal estigui molt centralitzat, atra‐
ient continguts i talent.

Malgrat tot, hem sabut adaptar-nos als canvis i
hem pogut cobrir la pèrdua de produccions de fic‐
ció amb rodatges de publicitat sector al qual no
s’havia pogut donar cabuda en exercicis anteriors
per manca d’espai. Aquesta tendència positiva
s’inicia en el segon semestre de l’any i agafa força
a finals, allargant-se fins i tot fins al començament
del següent exercici.

Des de l’any 2016 fins el 2020, hem tingut un creixe‐
ment constant, tal com ja es preveia a les memòri‐
es anteriors, i només podia seguir creixent si
s’augmentava el nombre de platós. La demanda
de creadors de continguts era i continua sent alta,
ho demostra el fet que els platós de Parc van estar
pràcticament a plena ocupació fins el primer tri‐
mestre de 2021. La ràpida reacció, però, d’altres
territoris del país davant l’increment exponencial
de la demanda, ha provocat el desplaçament del
principal pol de producció, amb la conseqüent
pèrdua de rodatges de grans dimensions al Parc.

infraestructura i millora tècnica del Parc per tal de
continuar sent competitius en l’ambit estatal. Fent
del Parc una instal·lació suficient i robusta contri‐
buirem a que les productores i el talent no hagin
de desplaçar-se a altres territoris i a que el Parc
Audiovisual sigui el referent del sector a Catalu‐
nya.

Confiem plenament en què és important continuar
apostant pel creixement en
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12 CONCLUSIONS

Com ha quedat reflectit al llarg d’aquestes pàgines,
el 2021 ha estat un any de clara transició, de llums i
ombres, i també d’esforços per part de l’equip per
sobreposar-nos a situacions adverses. La constàn‐
cia en la nostra activitat diària ha estat constant i
ens hi ha permet reaccionar per reenfocar-nos i ti‐
rar endavant de la millor manera possible. Tenim el
convenciment que en aquest 2022 obtindrem uns
resultats molt més positius i que aquest any ha es‐
tat un punt d’inflexió que ens serveix per corregir
errors, observar el comportament del sector i
adaptar-nos per impulsar-nos cap als nostres ob‐
jectius.
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Malgrat que els nostres resultats econòmics glo‐
bals no han estat els desitjats, principalment per la
davallada en el nombre de rodatges acollits, l’aug‐
ment en el nombre d’empreses que s’han incorpo‐
rat ha estat sens dubte una gran notícia. La
recuperació post-Covid ha estat evident en aquest
sentit i confiem que en els propers exercicis aques‐
ta tendència es mantingui i augmenti encara més.
Creiem que, en aquest context, la nostra aposta per
ampliar i millorar les nostres infraestructures i con‐
querir nous espais serà clau per poder estar a l’al‐
tura de la demanda en les nostres dues línies
d’activitat. Ens projectem cap al futur tenint la cer‐
tesa que obtindrem millors resultats i que el balanç
d’aquest 2021 ens servirà per corregir errors, ob‐
servar el comportament del sector i adaptar-nos
per impulsar-nos cap els nostres objectius.

Ara que hem pogut recuperar activitats de caràcter
social -com les celebracions de Sant Jordi o Nadalfet que ha generat molta satisfacció, continuarem
proposant-les i enfortint la nostra relació amb tots
els professionals residents.
Pel que fa a l’acollida d’esdeveniments com con‐
certs, mercats i trobades professionals -un cop
superada la pitjor crisi de la pandèmia i els seus
efectes- seguirem oferint el Parc com un espai sin‐
gular i únic.
Respecte el retorn social d'allò que fem cap a la
ciutadania encarem aquest nou any amb tota
l’energia per reforçar el nostre posicionament i vi‐
sibilitat. Per fer-ho, traurem el màxim profit a les
nostres eines comunicatives com xarxes socials,
web i enviaments a premsa, com fem habitualment.
Aquest 2022 continuarem treballant amb el com‐
promís, la constància i dedicació aplicats al nostre
dia a dia, convençuts que són els millors companys
de viatge per assolir tots els objectius que ens pro‐
posem. Apostem, doncs, per reinventar-nos i se‐
guir endavant per continuar sent, en definitiva, la
referència dins del sector per moltíssims anys més.
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