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L’any 2022 ha sigut de nou un any ple d’ac-
tivitat audiovisual, amb rodatges de tota
mena. Podem dir que ha sigut un molt bon
any a nivell d’activitat de rodatges amb una
molt alta ocupació de platós, amb la recupe-
ració d’usos de localitzacions naturals, i amb
una tipologia de produccions d’allò més va-
riada.

Cinema i Ficció Televisiva
Aquestany2022podemconsiderar-lounany
de recuperació pel que fa als projectes de
Cinema i Ficció Televisiva.

Hemacollit produccions com“El Faro”deMr.
Miyagi Films, o la sèrie d’acció “Palomino”,
per la plataforma Netflix UK. També vam po-
der acollir part del rodatge de la sèrie “Nac-
ho”, de Bambú Producciones per a la plata-
forma d’Atresmedia Premium. Ha estat un
plaer acollir la producció de ficció “Control
Room” de Nostromo Pictures, rodada pràc-
ticament en la seva totalitat de manera vir-
tual. Nostromo, gran productora catalana,
també ha portat la segona i tercera part de
la trilogia “A través de mi ventana”, rodada
als nostres platós. Per la seva banda, Brutal
Media va portar el rodatge de la segona tem-
porada de la sèrie “Bienvenidos al Edén” de
Netflix. “Teresa”deLa lenguaenPedazosAIE
/ Bteam pictures i Inicia Films o “Selftape”
de Filmax per a Filmin, han sigut d’altres pro-
duccions de ficció acollides aquest 2022.

Voldríemferunaespecialmencióa laproduc-
ció “Rich Flu”, producció dirigida per Galder
Gaztelo-Urrutia, director de “El Hoyo” ja que
ha estat un gran repte, tant tècnic com de
disseny de producció, per la seva complexi-
tat.

Hem de valorar molt positivament el procés
de recuperació i revalorització de localitza-
cions naturals com l’Hospital del Tòrax, que
hem anat millorant al llarg dels anys per tal

d’ampliar la oferta i possibilitats d’acollir ro-
datges al Parc. Cal valorar positivament un
any amb una gran activitat de rodatges de
ficció a platós on els grans projectes amb ne-
cessitats de platós també han pogut centra-
litzar la seva oficina principal en uns grans
estudis. No està de més esmentar, que entre
d’altres, també es van instal·lar al Parc, l’em-
presa Palma Pictures, durant el rodatge per
the Crown per diverses localitzacions de Ca-
talunya, entre elles almateix termemunicipal
de Terrassa.

Publicitat
Els rodatges publicitaris són indústria audi-
ovisual. IenaquestsentitelParccontinuasent
un espai referent per a les produccions pu-
blicitàries rodades a Catalunya. Les nostres
instal·lacions permeten encabir grans deco-
rats, combinant localitzacions naturals i pla-
tós dins els nostres estudis. Els rodatge pu-
blicitarisescaracteritzenpertenirunadurada
relativament curta i ser molt intensius. Així
doncs, al Parc fem un gran una esforç per po-
der donar cabuda a aquest tipus de produc-
cions en elsmoments en que ens queden pla-
tós disponibles entre les altres produccions
de més llarga durada com poden ser les de
Ficció o Televisió.

Productores com TF7, NorthSix, CANADA,
WeCar, Primo o Grayskull, entre d’altres, han
confiat de nou en nosaltres per poder dur a
termerodatgespublicitarispermarquescom
APPLE, BMW, CUPRA, LOUIS VUITTON o
PRADA. Un any molt positiu pel que fa a la
producció publicitària rodada al Parc.

PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
Parc Audiovisual de Catalunya



MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2022
P
A
R
C
A
U
D
IO
V
IS
U
A
L
D
E
C
A
T
A
L
U
N
Y
A

12 13

Televisió / Ficció Televisiva
Aquest any hem recuperat la activitat tele-
visiva amb dues produccions per a TVE. Una
d’elles ha estat “La Gran Confusión”, progra-
ma liderat per Xavier Sardà de la mà de la
productora Visiona TV i l’altra, que ha entrat
benbéafinalsd’any,ambLACOPRODUCTO-
RA que ha preparat durant tot el mes de
desembre l’escenografia i configuració tèc-
nicadelplató 1peralnouprogramapresentat
per laJúliaOtero,“DíasdeTele”.Calesmentar
també que TV3 va emetre un especial infor-
matius sobre el conflicte d’Ucraïna des del
nostre plató 3.

Hem notat un repunt important a nivell de
projectes i produccions televisives, algunes
d’elles nascudes a Madrid però executades
a Catalunya.

Videoclips, curtmetratges i d’altres
formats
Al Parc tenim les portes obertes per acollir
produccionsde tot tipus, i aquest anynon’ha
estat una excepció.

Per sisena vegada, la cantant Shakira ha con-
fiat ennosaltresperpoder rodar2videoclips,
un d’ells acompanyada dels americans Black
Eyed Peas i David Guetta. Per la seva banda,
el músic Nil Moliner també ha confiat en no-
saltresper taldepoder ferelsassajos iproves
tècniquesper l’inicide lagira“NuestraLocura
Tour”.

L’empresa ‘In Extremis’ va fer poder fer unes
proves de vols pels alumnes de la seva aca-
dèmia d’Stunts d’acció.

Els rodatges/streamings hanvingut per que-
dar-se. En aquest sentit, l’Ibai Llanos, influ-
enciador i locutor d’esports electrònics, ha
produïtdiversosprojectesalParcamblaseva
productora Goatch.

Acadèmics
Al Parc continuem donant suport i assesso-
ramentalteixitacadèmicdelterritori,ajudant
i orientanta lesproduccions ipràctiquesaca-
dèmiques dels estudiants d’audiovisuals. En
2022 emacollit estudiants de centres forma-
tiuscoml’IESSantaEulàlia, l’ESCACoFXAni-
mation.

Per últim, volem destacar la implantació de
les ‘Trobades post rodatge’ on podem tenir
un ‘feedback’ real i directe amb els nostres
clients. La seva satisfacció sempre ha estat
una prioritat per a nosaltres i és per això que
hem incorporat enquestes de valoració i reu-
nions de satisfacció post rodatge de que ens
serveixen de guia per saber quines son les
nostres fortaleses però, però sobretot, enn
donen informació sobre quins aspectes po-
dem millorar. En aquestes trobades partici-
pen tots els companys implicats que interve-
nen d’alguna forma en els rodatges que aco-
llim (resp. comercial, deplatós, d’administra-
ció, de manteniment…).

PARC AUDIOVISUAL
2022: 52 PRODUCCIONS

Ficció (cine, sèries, TV): 15

• Rich Flu
• El Faro
• Control Room
• Teresa
• A través de mi ventana
• Birds Box
• Self Tape
• ‘Dias de Tele’ - Julia Otero
• Especial Informatiu Ucraïna - Especial

informatiu TV3
• La gran confusión - Xavier Sardà
• Nacho
• The crown
• El Cuerpo en Llamas
• Bienvenidos al Edén - T2
• Palomino

Publicitat: 27

• Nude
• Apple Studio
• Minute Maid
• BMW G20
• Toyota Gr Sport
• Massimo Dutti
• Jumex
• Sanex
• Burmester
• Diamond
• Oysho
• Massimo Dutti - Studio Woman
• Zara
• Metaverse - Editorial Moda Txema Yeste
• Cupra - 1

• 7UP
• Louis Vuitton
• Biotherm
• Paradoxe - Emma Watson by Prada
• Nissan
• Cupra Born Competitors
• Pharma
• Doctor I
• Spirit
• Sense títol
• ’10 anys després, reciclem més - Agència

Catalana de Residus
• Massimo Dutti - Studio Man

Videoclips: 4

• Le Nais - ‘Am i’
• Stay Homas - ‘Here to play’
• Shakira i Rauw Alejandro - ’Te Felicito’
• Shakira, Black eyed Peas i David Guetta - ’Don't

you worry'

Altres filmacions: 5

• Vuelos 22 - Pràctica especialistes
• Assajos pregira Nil Moliner
• Streaming Ibai Llanos / Samsung ' World Cup

balloon’
• Streaming Ibai Llanos / Samsung - ‘Pilla -

pilla' Parkour
• Sense títol - Another light

Exercicis Acadèmics: 1

• ESCAC - Tina Farrokhtakin
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PARC AUDIOVISUAL I TERRASSA FILM
OFFICE: 123 PRODUCCIONS

• Ficció (cine, sèries, TV): 30
• Publicitat: 39
• Videoclips: 5
• Exercicis Acadèmics: 37
• Altres Filmacions: 12

L'any2022haestat unanyd'intensa activitat
de Terrassa FilmOffice, dirigida provisional-
ment per l'equip del Parc ara ja fa dos anys.
L'oficina va oferir suport a 74 produccions
audiovisual de tots els gèneres i formats. Fic-
ció cinematogràfica (12 rodatges, tres d'ells
compartits amb localitzacions del Parc / pla-
tós), televisió (6 produccions), publicitat (7
produccions), altres formats com videoclips
o projectes institucionals (13) i, naturalment,
molts exercicis acadèmics principalment
d'alumnes ESCAC (37) van escollir Terrassa
com a escenari de rodatge.

Destaquem els rodatges de 'Bojos per Moli-
ère', miniserie dirigida per l'Hèctor Lozano
(Merlí) per a TV3 acabada d'estrenar amb
molt d'èxit, 'Mi soledad tiene alas', esperat
debut com a director de l'actor Mario Casas
o'Lamesitadelcomedor'delterrassencCaye
Casas estrenada de moment a reconeguts
festivals amb una gran acollida. Pel que fa a
la publicitat, anuncis de Seat, Renault, Rustik
Bakery/Bimbo,DonutsoShiseido,entred'al-
tres. I entre els projectes audiovisuals corpo-
ratius trobem la campanya d'estiu de Prodis
Terrassa, el vídeo promocional del Festival
Límbic - Òmnium Cultural o la peça promo-
cional de la nova Marca Terrassa pel Servei
de Turismede la ciutat. Alumnesde l'ESCAC,
INS Santa Eulàlia, INS Terrassa, ESDI o IEFC
van demanar la gestió de permisos per a la
realització dels seus projectes acadèmics.

Les localitzacions icòniques de la ciutat han
estat novament escollides per a molts
d'aquests rodatges (Masia Freixa, Museu
Casa Alegre i Seu d'Ègara) però també d'al-
tres espais no tan coneguts del nostre entorn
o simplement avingudes, places i carrers. I
és que any rere any comprovemque la ciutat
en conjunt es configura com a una gran lo-
calització. El nostre servei de Film Office su-
mat a les infraestructures que ofereix el Parc
Audiovisual ens converteix en un espai amb
un gran valor afegit què ens posiciona dins
el sector demanera destacada. En definitiva,
les productores, creadors i localitzadors tor-
nen on saben que troben 'solucions' per als
seus projectes: agilitat en la tramitació de
permisos, varietat de localitzacions (platós
inclosos), ungrandirectoridecontactesamb
entitats i serveismunicipals i un tracteproper
i a mida per a cada producció. A Terrassa,
som una autèntica ciutat 'Film Friendly'.

TERRASSA FILM OFFICE
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TERRASSA FILM OFFICE

Modificacions en l'O.F 3.11: millores
per acollir rodatges
Aquest 2022 hem anat un pasmés enllà amb
el servei de Film Office per ser més compe-
titius i posar facilitats a les productores per
poder acollir així el màxim de rodatges pos-
sibles. De la mà de diferents serveis munici-
pals es va aprovar al passat ple de novembre
alguns canvis relacionades a l’activitat audi-
ovisual en concret a l’ordenança 3.11. Lesmo-
dificacions incloses -per aplicació 1 de gener
de 2023- estan enfocades en aconseguir
atraure el màxim de rodatges possibles a la
ciutat i continuar entre els 5 primers munici-
pis catalans més escollits per portar a terme
projectes audiovisuals.

Noves localitzacions al nostre
directori
Entre les iniciatives que portem a terme per
oferir la ciutat com a gran plató de rodatge,
continuem ampliant el directori de localitza-
cions disponibles. AlwebdeFilmOffice, eina
essencial per a productores i location mana-
gers, aquest 2022 hem afegit El 2023 conti-
nuarem treballant per avançar unamicamés
enelnostreposicionamentcomaundelsmu-
nicipisambmésrodatgesaCatalunyareduint
la taxa que s'aplica actualment per rodar a
laviapública,méselevadaqueaaltresciutats
assimilablesaTerrassa,perconvertir-nosaixí
en un indret encara més competitiu per a les
productores i el sector. Actualment, treba-
llem en l'informe que es presentarà als res-
ponsables corresponents per aconseguir
aquesta gran millora pendent.

TERRASSA FILM OFFICE:
74 PRODUCCIONS

• Ficció (cine, sèries, TV): 18
• Publicitat: 12
• Videoclips: 1
• Exercicis Acadèmics: 36
• Altres filmacions 7
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L’any 2022marca el relleude l’anterior direc-
toradelprogramadeProjectesAudiovisuals,
Pietat Hernández, per qui era aleshores el Di-
rector Tècnic de ParcAudiovisual, Jordi Her-
nàndez, compaginant les dues tasques fins
el juny de 2022.

Educació fílmica
Es dóna continuïtat al programa formatiu i
gratuït del TRS Fem Cinema! orientat al pro-
fessorat local actualitzant-lo amb una orien-
tació molt més pràctica. En total, 35 profes-
sors han cursat la formació homologada pel
Centre de Recursos Pedagògics del Vallès
que culminarà, com és habitual, en una mos-
tra de curtmetratges fets per l’alumnat. Des
de Projectes audiovisuals s’ofereix un servei
de consultoria a mida per a tots els partici-
pants que ho necessitin.

Altres accions d’enguany envers l’educació
fílmica han estat estat el projecte amb l’es-
cola d’educació especial L’Heura per formar-
los en la creació dels seu propi curtmetratge.
També s’ha donat suport tècnic al documen-
tal “Les últimes veus” creat per conservar la
memòria dels testimonis de la riuada de Ter-
rassa de 1962.

En col·laboració amb el servei municipal
d’Educació es va crear i posar en marxa la
Xarxa Audiovisual d’Escoles, punt de troba-
da, espai de debat i formació entre les estra-
tègies públiques i centres educatius. També
s’haparticipatenel ‘TerrassaAprèn’,projecte
que té la voluntat d’implicar tota la ciutat en
l’educació com a motor de canvi i progrés
social A TRAVÉSDE LA promoció de lesme-
todologies STEAM on la A, es pretén, sigui
la d’Audiovisual.

Projectes orientats a la ciutadania
La ‘7mana del cinema’ es transforma en ‘SET
DE CINEMA jornada que transforma l’ante-
rior esdeveniment en un fet lúdic orientat al
gran públic i suma la promoció de les “12 Ho-
res de Cinema Fantàstic” que tenen lloc al
Cinema Catalunya. A més es col·labora amb
el ‘ONEShotFilmFestival’ i es redefineixamb
l’entitat organitzadora, el Coro Vell, un con-
veni concret pel futur.

Tambés’hacontinuat amb lacol·laboracióen
el cicle ‘Biblioteques, cinema...acció!’ orga-
nitzatper laXarxadeBibliotequesde laciutat
I PEL que fa a la participació Fira Modernista
es va dissenyar i llançar una campanya a Ins-
tagram de creació de vídeos amb look vin-
tage per participar en el concurs “Terrassa
fem stories”.

Al novembre, es va tramitar l’expedient que
conclou en una proposta de resolució del Ple
per tal d’atorgar lamedalla d’honor de la ciu-
tat a en Jan Baca, un dels representants més
destacats de la tradició de cinema amateur
local.

Relacions internacionals i estatals
associades a ser ciutat de la UNESCO
Aquest 2022, cinquè any des que Terrassa
va ser reconeguda com a ciutat del cinema
per l’UNESCO, s’hanconsolidatdiversospro-
jectes. TCoF com a coordinadora de les ciu-
tats de cinema de la UNESCO està compro-
mesa a fer tasques de seguiment, organitza-
ció de les trobades mensuals, donar compli-
ment a les obligacions amb la UNESCO i de-
finir diverses dinàmiques de treball.

En 2022, Terrassa ha rebut l’avaluació de la
UNESCOdelasevamemòria justificativacor-
responent al període 2017-21 obtenint la mà-
ximaqualificació (excel·lent)per lacoordina-
ció amb la resta de ciutats, la implicació i li-
deratge de projectes creuats i l’esforç per
complir els ODS - Agenda 2030.

TERRASSA FILM OFFICE

PROJECTES AUDIOVISUALS
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Projectes de transferència entre
l’ecosistema local i la indústria: TRS
Film Lab
Terrassa compta, entre els seus eixos de
desenvolupament estratègic, amb l’audiovi-
sual i la salut amb agents de referència, com
ara el Parc Audiovisual, l’ESCAC, el CITM o
l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Per
tal de reforçar la transferènciade talententre
l’ecosistema formatiu i d’emprenedoria amb
el mercat o indústria es posa en marxa, a les
ParcAudiovisual, el ‘TRSFilmLab’, laboratori
tipus fablab de creació de prototipus audio-
visuals orientats a mercat i en el sentit més
ampli, des d’aplicacions multimèdia, films,
videojocs, etc., especialitzat, de partida en
tots els processos de la producció virtual de
continguts, tant pel que fa a la seva conse-
cució com formació associada.

Durant el 2023 es preveu ampliar l’especia-
lització a tecnologies audiovisuals aplicades
a la salut. El Film Lab ha estat reconegut per
l’ICAA (Institut de la Cinematografia i de les
Arts Audiovisuals) del Ministeri de Cultura i
Esport, rebent una subvenció pel període
2022-23 de 250.000€. Aquest any s’han es-
tablert els fonaments tècnics del laboratori,
duent a terme la licitació dels equipaments
tot seguint els procediments marcats per la
contractacióenl’àmbitde l’administraciópú-
blica.

En la línia de la transferència de talent, s’ha
participatcomajurats imentorsenelHackat-
hon d’idees Hack&Lab, organitzada pel ser-
veimunicipald’Innovació.Actualmentes tre-
balla perquè el projecte guanyador - inicia-
tiva de mesura d’audiències digitals - tingui
continuïtat en l’estructura del TRS Film Lab
orientada al foment de l’emprenedoria audi-
ovisual.

La participació de TCOF en trobades i acci-
ons 2022 han estat les següents:

· XIV UCCN Annual Conference de Santos,
Brasil, amb totes les ciutats creatives de la
UNESCO

· Trobada de ciutats creatives espanyoles
aDénia, on s’ha constituït l’associació de ciu-
tats creatives de la UNESCO ha nivell estatal

· Culture Summit Abu Dhabi 2022, espai de
conferències i debats on participen agents
molt destacats de les indústries creatives a
nivell mundial

· 4th UNESCO Film Forum de Bitola, Mace-
dònia del Nord on Terrassa va explicar la si-
tuació general de la presència femenina en
la indústriaaudiovisualestatal i larecentnova
Llei de l’Audiovisual

· International Conference on Creative Ci-
ties aManila, Filipines. Terrassa va estar pre-
sent com a cas d’estudi i com a referent per
incentivarque lesciutatsd’aquell paísdesen-
volupin la seva candidatura a la UNESCO.

· Acollida de la visita del doctorand Barton
Christmas, de Paducah ciutat creativa de la
UNESCO,quepertanya launiversitatdeKen-
tucky

· Col·laboració amb el servei municipal
d’Universitats per a la inauguració de la pla-
ça Hedy Lamarr, personatge destacat tant
pel seu perfil cinematogràfic com al vessant
tecnològic, posant així en valor al paper de
dones en aquests dos àmbits

· Participació en el FITUR Screen 2022 on
es va compartir stand ambValladolid, també
ciutat UNESCO de cinema

· Premis Muncunill a la Innovació: TCoF va
fer d’enllaç amb les ciutats creatives UNES-
CO estatals -concretament Llíria, ciutat de
lamúsica, i Burgos, ciutat de la gastronomia-
que van presentar projectes finalistes i gua-
nyadors.

Finalment, com a curiositat simpàtica, una
alumna de l’Institut de Terrassa, i per segona
vegada, ha resultat guanyadora del concurs
internacional depòsters queorganitza elBu-
san International Kids and Youth Film Fes-
tival, de Corea, també ciutat UNESCO de
cine.

PROJECTES AUDIOVISUALS
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RELACIONS INSTITUCIONALS

El 2022 ha estat un any molt intens i profitós
pel que fa a la participació en iniciatives amb
els diferents agents del sector amb qui col-
laborem de manera permanent.

Seguint les actuacions iniciades els últims
anys, s'han mantingut en marxa l'estratègia
de formarpartdel nouhubaudiovisual català
'CatalunyaMediaCity', previst d'instal·lar-se
a les Tres Xemeneies de Sant Adrià. Durant
el2022hemtreballatdecostatambdiferents
actors involucrats en el projecte com l'ICEC
i el Clúster Audiovisual de Catalunya per su-
mar esforços i fer realitat la creació d'aquest
gran pol audiovisual català amb el Parc com
a punta de llança. L'objectiu d'ampliar les
nostres infraestructures i millorar les exis-
tentsambfonsderivatsde lacreaciódelCMC
permetria donar resposta a la creixent de-
manda del sector. Les converses actualment
es troben en un punt força avançat per acon-
seguir l'objectiu.

Hem treballat de costat amb els companys
del Clúster Audiovisual de Catalunya parti-
cipant en jornades de treball, assemblees,
actes de benvinguda de nous socis i d'altres
esdeveniments. Aquest 2022, amés, hemes-
tat convidats a formar part de la Junta direc-
tiva del Clúster Audiovisual de Catalunya.
Així, doncs, des de la passada assemblea de
socis de desembre la implicació del Parc par-
ticipaencaraésmésactiva.Esvansumartam-
béalaJuntalaJudithColell,actualpresidenta
de l'Acadèmia del Cinema Català; la Fàtima
Vilà, CEO de FX Animations; l'Isabel Vidal,
directora gral. de Focus; i Sergi Maudet, di-
rector gral. d'Ovide.

Amb el Clúster Audiovisual de Catalunya i
ACCIÓ, hem participat en el "Programa Pilot
deValorCompartit"orientatareforçar lasos-
tenibilitat i Responsabilitat Corporativa de
les empreses. Aquest programa pretén fer
una introducció en la comunitat d'empreses
que tenen el segell B-Corp que permet acre-
ditar l'orientació corporativa de les compa-
nyies cap a un valor social, ambiental i eco-
nòmic per tots els seus agents d'interès: tre-
balladors, proveïdors, clients, comunitats i
medi ambient. Es busca fer servir la força
d'una empresa com a motor de canvi per re-
duir la desigualtat, cuidar el medi ambient,
i enfortir les comunitats.

Amb l'equip del Servei d'Innovació de
l'Ajuntament de Terrassa, vam coorganitzar
a principis de febrer la xerrada 'Els beneficis
d'invertir en produccions audiovisuals' a la
qual van assistir una vintena de persones del
sector jurídic i de la producció AV. La missió
d'aquesta trobada va ser analitzar els aspec-
tes jurídics, fiscals i de negoci que es plante-
gen en les inversions en produccions audio-
visuals, tant si es realitzen a través d'Agru-
pacions d'Interès Econòmic (AIE) com a tra-
vés d'altres figures igualment previstes per
la normativa tributària. Els ponents de la jor-
nada van ser l'Ignasi Estapé, director general
i soci de la productora Arcadia i l'Ismael
González i Jorge Monclús, advocat especia-
litzat enassessoramentfiscal i advocat espe-
cialitzat en assessorament contractual i de
propietat intel·lectual del despatx Cuatreca-
sas, respectivament.

Al novembre vam organitzar conjuntament
ambl'SpainFilmCommission laJornada"Las
implicaciones jurídicas, técnicas y económi-
cas de los rodajes virtuales de obras audio-
visuales". A la trobada vamparticipar 45 res-
ponsablesdeFilmCommissionsd'arreud'Es-
panya, productores, experts en propietat
intel·lectual d'obres culturals i audiovisuals,
economistes, advocats, etc. moderats per la
Teresa Azcona, manager d'SFC i presentada
perLuísCueto,delMinisteriodeAsuntosEco-
nómicos y Transformación Digital.

Les conclusions de les taules de treball po-
sades en comú en finalitzar la jornada van
resultar del tot interessants, ja que es va po-
der creuar tota la diversitat d'aspectes que
entren en joc a l'hora de produir amb fonts
virtuals. El canvi de paradigma que suposa
respectea lacreacióaudiovisualconegutfins
ara és de moment incert, però els resultats
recollits formaran part de l'elaboració d'un
'Llibre blanc' que fixi els passos a seguir en
l'àmbit de la producció, la regulació i els usos
del fons virtuals als rodatges al nostre terri-
tori.
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TERRASSA CITY OF FILM

El Parc, fora de casa: presència en
trobades, festivals i mercats
Celebrada des del 2005 a Amsterdam, en
2022 es va instal·lar a Barcelona una de les
firesmés rellevants delmón audiovisual a es-
calamundial: ISE (Integrated Systems Euro-
pe). Sotael títol 'Levantarse.Reconectar. En-
cenderel futuro'aquestatrobadapunteradel
sector va oferir conferències especialitzades
i ponències d'experts centrades en solucions
tecnològiques integrades en entorns audio-
visuals, de so, il·luminació i Smart building a
les quals vam assistir. Conèixer de prop les
tendències actuals relacionades amb la tec-
nologia aplicada a l'audiovisual i la innovació
ha estat una gran experiència per adquirir
coneixements i compartir ambcompanysdel
sector on som i cap a on anem envers la tec-
nologia i l'AV.

Al mes de maig vam ser presents a Sevilla
representant la Terrassa Film Office i el Parc
Audiovisual a la ciutat de Sevilla en les jor-
nades de treball organitzada per l'Spain Film
Commission dins el marc del Pla d'Impuls al
Sector Audiovisual "España, Hub Audiovi-

sual de Europa". Acompanyats per una de-
legació d'uns quaranta executius nord-
americans vam compartir una presentació
del cas Terrassa (ciutat que reuneix alhora
platós i el servei Film office i que ens distin-
geix) i vam participar en reunions de treball
per tal de donar a conèixer les fortaleses de
la ciutat com a destí preferent per als rodat-
ges internacionals.

La Setmana del Talent és una cita anual en
què participem que ens permet mirar als ulls
al talent actual més proper dins món audio-
visual. Organitzada pel Clúster AV de Cata-
lunya, ofereix un gran ventall d'activitats re-
lacionadesambelsnouscreadors, la indústria
i el motor econòmic que representa, etc. En
l'edició 2022 vam ser-hi a les conferències
"La nova economia AV catalana" i 'Greens-
hooting: la sostenibilitat als rodatges' i a les
sessions de Pitching Audiovisual (presenta-
ció deprojectes de finals de carrera imàsters
universitaris nacionals i internacionals al sec-
torendiferentscategories).Experiènciamolt
interessant per fer un repàs del talent actual
i futur, amb la creativitat i excel·lència com
a ingredients de les obres presentades.

En la segona edició del Shooting Locations
Marketplace, coorganitzada per l'Spain Film
Commission i Fira de Valladolid, vam ser-hi
presencialment representantalParc i Terras-
sa Film Office. El mercat, amb participació
de locations managers internacionals (en
aquestaediciód'Espanya,RegneUnit, Estats
Units, Alemanya,Malta, Canadà iAbuDhabi),
productores i Film Commissions, és una ex-
cel·lent plataforma comercial per a les des-
tinacions de rodatge, les productores que
busquen localitzacions i les empreses de ser-
veis auxiliars. En aquest sentit, Terrassa des-
taca per oferir en una mateixa ciutat uns es-
tudis de cinema com el nostre més el servei
de Film Office entre l'oferta de destinacions
de rodatge. Les conferències, les àrees de
networking amb cites programades prèvia-
ment en aquesta gran trobada sectorial fa de
lapropostaunaoportunitatúnicapergenerar
contactes que, en molts casos, acaben sent
projectesconcretsderodatgesacasanostra.

Dins laprogramaciódeSLM,SpainFilmCom-
mission en col·laboració ambCatalunya Film
Commission, vam acollir part de la 'Famtrip
Catalunya' entre d'altres destinacions d'Es-
panya -comAndalusiaoel PaísBasc-dirigida
a location managers assistents a Valladolid.
L'objectiu va ser quepoguessin visitar 'sobre
el terreny' diferents ciutats 'film friendly' so-
bre el terreny. Terrassa va acollir una desena
de participants que van visitar les nostres in-
fraestructures (Parc) i algunes localitzacions
a la ciutat. Entre les participants, la Lori A.
Balton, reconeguda locationscoutquehaes-
tat responsable de localitzacions de films
com 'Érase una vez en... Hollywood', 'Ma-
verick: Top Gun 2' o 'Pirates del Carib'.

RELACIONS INSTITUCIONALS
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COMUNITAT EMPRESARIAL

L’ocupació de despatxos i oficines del Parc
haanatfluctuantdurant tot el 2022ambmol-
tes ‘altes’ i ‘baixes’que,finalment, s’ha traduït
en una davallada del nombre total d’empre-
ses instal·lades passant de 43 a 35: 14 d’elles
van marxar i 6 es van incorporar al llarg de
l’any.

Entre les incorporacions trobem Haustrend
Digital ContentAgency, STStudios Técnicos
- Ingenieria + Arquitectura, Birtup Invest-
ments, SEO Vallès, Nova Consulting i Onau-
ma.

• [ad] Comunicació

• Adela Llorens Estilista

• Albira Solutions

• Another light

• Antycip

• Barcelona Classic Concert

• Beauty & Care Laboratories

• Beth Bacardit

• Branstom

• CB Estudio

• Como un pez en el agua

• Consultrónica

• David Borràs Cima

• El Arriero Films

• Energy Tools

• Film Boats Barcelona

• Gestiones e Inversiones Cosmoland

• Haustrend – Digital Content Agency

• Just for fun

• Kineasia S.C.P. / Cine Àsia

• Massip CG

• Milliken

• Ninna Bach

• Nova Consulting

• Onauma

• Pigassa

• Restaurant Première – Oritel Europa

• Sensofar

• SEO Vallès

• Somalimenta

• ST Studios Técnicos – Ingenieria +
Arquitectura

• Super Power Global

• Tecnologika

• Tona Codina – Consultora i Redactora
Creativa

• 2CR – Centre de Conservació i
Restauració Filmoteca de Catalunya

Pel que fa a les celebracions amb els treba-
lladors de la nostra comunitat d’empreses,
vam tornar a reunir-nos (ara ja sense cap res-
tricció sanitària) per a la diada de Sant Jordi,
Halloween/Castanyada i Nadal amb gran
participació i bona acollida per part dels pro-
fessionals.

Llibres i roses de Sant Jordi. Enguany, com
cadaany, la triadels llibresdelsorteigdeSant
Jordi s’ha fet tenint en compte algun enllaç
amb autors de la ciutat o relacionats amb la
nostra professió o sector: ‘Carteles de Cine:
La historia del cine a través de los carteles',
edició de luxe que fa un repàs per la història
del cine a través de pòster i campanyes pu-
blicitàries; 'L'herba sempre és més verda a
l'altra banda', de Xavi Coral, reconegut pe-
riodista de la ciutat on conjuga la seva dila-
tada experiència professional i la sevapassió
per viatjar i 'En marxa cuina!: Històries d'un
cuiner amb rock'n'roll', de Marc Ribas, xef
gironí - però terrassenc d'adopció- on reu-
neix a través de vivències, anècdotes i trucs
moltes receptes úniques.
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Visita a l’antic hospital del Tòrax per Ha-
lloween. Amb la participació de 35 treballa-
dors i coincidint amb la celebració de finals
d'octubre vam fer una nova visita única per
molts racons de l’hospital. Aquesta proposta
sempre és un èxit no només per a nouvinguts
que volen conèixer per primera vegada l'en-
torn on treballen sinó també per molts que
repeteixen l’experiència.

Nadal 2022. Després de 2 anys sense poder
fer una gran celebració presencial aquest
2022 hem tornat a gaudir plegats del brindis
de Nadal amb tots els treballadors de la nos-
tracomunitatd’empreses.Sorteigdepremis,
pica-pica i brindis per acomiadar l’any en
bona companyia amb una gran participació
de les empreses.

COMUNITAT EMPRESARIAL
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COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ

Lesnostresxarxessocialscontinuenmésque
mai sento una finestra on compartir la nostra
activitat. El nostre compte d’IG ja compta
amb més de 3000 seguidors i el de TW,
supera els 250 -comptant que només fa un
any i mig que funciona- i el nostre Facebook,
ja supera els 3200 followers. Les estrenes de
produccions acollides al Parc i Terrassa, vi-
sites, esdeveniments on participem o les ce-
lebracions amb la comunitat d’empreses que
acollim són només algunes de les novetats
que anem publicant. Cada vegada més es
produeix un feedback fluid amb els perfils de
directors, productores i repartiment que eti-
quetem en cada post. Bambú Producciones,
els guionistes de ‘Los renglones torcidos de
Dios’, Veranda Tv o Massimo Dutti han estat
alguns exemples d’aquestes ‘converses’ vir-
tuals.

Per la sevabandaelnostrewebcontinuasent
una eina imprescindible per oferir els nostres
serveis al sector. En entre gener i desembre
de 2022 vam comptabilitzar 35574 visites,
3200 més que el mateix període de 2021.

I el nostre canal de Youtube és una interes-
sant opció que ens permet poder afegir de
manera directa vídeos al nostre apartat RO-
DATAQUÍdelweb,quemantenimactualitzat
i que, alhora, ens genera contingut que po-
dem compartir a les XXSS en forma d’enlla-
ços. Optimitzem recursos comunicatius
aprofitant-los al màxim.

Insercions publicitàries i
col·laboracions
Quant a les insercions publicitàries el 2022
vam col·laborar amb l’APCP (Asociación de
Productoras Publicitarias de España) patro-
cinant la 3aMasterclass del cicle de xerrades
2022, amb la participació de Dani Hinojosa,
ExecutiveVFXSupervisor enNOHSTUDIOS.
A les edicions online de la Revista Cineinfor-
me i Audiovisual 451, referents dins el sector,
vamparticipar ambanuncis enpaper i suport
digitalambcampanyesdebannerscoincidint
amb els Premis Goya i de la Seminci de Va-
lladolid.
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Visites i esdeveniments al Parc
L’habitual visita per Festa Major al juliol ha
tornat a ser un èxit, amb la participació de
200 terrassencs i terrassenques. En aquesta
oportunitat,deixantenrereunaèpocaderes-
triccions sanitàries, les localitats per fer la
visita es van exhaurir en temps ‘record’: no-
més 30minuts després de publicar el formu-
lari d’inscripció, estaven esgotades.

Un any més, l’organització conjunta amb el
Museu de Terrassa ha estat molt positiva i va
permetre gaudir als visitants d’una experièn-
ciamolt enriquidora, ja que aglutina informa-
ció històrica sobre el patrimoni i el passat de
l’antic Hospital i el que és avui en dia el Parc
Audiovisual.

Per la sevabanda les visites organitzadesper
l’empresa Gobcn els caps de setmana conti-
nua sent una de les rutes més exitoses de
l’empresa. Durant el 2022 va fer 46 visites
amb públic de tot arreu, inclòs de fora del
nostre territori, interessats per conèixer de
prop el Parc.

El nostre programa de visites adreçades a
centres educatius encara és una proposta
molt arrelada i ambmolta demanda, que per
quart anys consecutiu forma part de la Guia
d’Activitats Educatives promoguda per
l’OME (Oficina Municipal d’Educació) sota el
nom ‘Una ciutat de pel·lícula’. En 2022 vam
acollir 16 visites de diversos centres de la ciu-
tat i voltants com l’Escola L’Avet, INS Santa
Eulàlia, INS Cavall Bernat, Liceo Egara.

A més, vam visitar-nos d’altres entitats
interessades en la nostra activitat dedicades
a la formació o l’atenció integral de persones
com el Centre ocupacional Prolaboral Xalest
de Sabadell, el Centre Penitenciari Mas Enric,
la Fundació Apip-Acam o l’Escola La Llar. En
total, el Parc va obrir les seves portes en 26
ocasions només en visites d’aquests tipus.

A més de les visites que acollim per cortesia
cap als serveis municipals (com la inclosa en
el programa d’activitats de cap de setmana
de l’Anella Verda de Terrassa), en 2022 vam
rebre dues visites, amb 100 participants ca-
dascuna, oferta als treballadors de la plan-
tillamunicipal i les seves famílies per part del
Servei de comunicació interna de l’Ajunta-

ment.L'objectiuhaestatenfortir lesrelacions
interpersonals participant amb altres com-
panys i companyes en visites col·lectives or-
ganitzades a espais municipals fora de l'ho-
rari laboral. El Parc ha estat el primer
d’aquests espais, una mena de ‘prova pilot’,
que ha tingut molt bona rebuda i una quali-
ficació molt positiva per part dels treballa-
dors (4.80/5).

Almes de setembre, dins elmarc delFestival
Terres Check - in / International Hospitality
Film Awards, vam rebre la visita un grup for-
mats per productors, periodistes personali-
tatsdel sectordel turisme i juratdelcertamen
al Parc. Poder ensenyar les infraestructures
que disposem per oferir al sector va ser un
dels principals objectius de l’Oficina de Màr-
quetingTurísticde laDiputaciódeBarcelona.
Els participants, especialistes en turisme
cinematogràficiaudiovisual,vanvalorarmolt
positivament l’experiència.

Entre els esdeveniments acollits, dues pro-
postes culturals van renovar edició al Parc
Audiovisual: el Fred Festival, al maig, amb
interessants propostes musicals de grups
pop i ‘indie’ de l’escena actual i LaToka
Merkat, al novembre, ungranmercatdenous
dissenyadors i marques d’autor. Totes dues
cites van aplegar centenars de persones en
doscapsdesetmanaenquèelParcesvacon-
vertir en un entorn únic També vam acollir
a les nostres instal·lacions la celebració dels
50 anys de l’empresa Lamp, referent de la
il·luminació tècnica, unagran trobada corpo-
rativa.

Els espais del Parc, a més, acullen habitual-
ment sessionsde treballs o trobadesorganit-
zades per diversos serveis municipals o en-
titats properes que troben en el Parc el lloc
idoniperposarenmarxaactivitatsconcretes.
És el cas de la ‘Jornada sobre Polígons i Co-
operació Público Privada’; l'assemblea orga-
nitzadaperl’AjuntamentdeTerrassai l’AMTU
(Associació de municipis per la Mobilitat i el
Transport Urbà); la jornada de formació de
Policia Municipal o les sessions de treball del
Servei de Joventut.

L’empresa Labocat, dedicada al control de
qualitat en la construcció, també lloga les
nostres sales de reunions al Parc de manera
periòdica.

COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ
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A meitat del mes de juny es va fer efectiu el
relleu del responsable al capdavant de la di-
recció tècnica del Parc. Després d’un procés
selectiu -queva incloureunafased’avaluació
eliminatòria, proves psicotècniques i entre-
vistes personals - l’Ainhoa Cárdenas va ser
la candidata qui, finalment, ha substituït l’an-
terior responsable, el Jordi Hernàndez, que
ha passat a assumir la Direcció de Projectes
Audiovisuals.

Un any més, cal ressaltar l’obsolescència i
antiguitat de moltes de les instal·lacions del
Parc que han implicat diverses reparacions.

Respecte al personal relacionat amb el de-
partamenttècnic,destaquemelrelleu laboral
de responsable de l’empresa INELT, fet que
no ha variat gaire el dia a dia de la nostra ac-
tivitat. També hem iniciat una col·laboració
amb l’escola de Terrassa Sant Domènec Sa-
vio acollint dos estudiants en pràctiques.

Hem traslladat el taller de manteniment i se
li han fet millores perquè, tant els preventius
com els correctius diaris, es puguin dur a ter-
me amb més agilitat.

Els correctius que surten del dia a dia s’ha
resolt en un 90% en el mateix dia. Alguns
d’aquests correctius han estat degotalls de
màquines de clima, reparació de calefactors
i connexions elèctriques, col·locació d’extin-
tors, reparació de califugats de màquines de
clima d’alguns despatxos, reparacions de
quadres elèctrics de baixa tensió, etc.

A més, s’han fet reparacions d’avaries críti-
ques en el sistema de clima de Plató 1, con-
cretament, reparantunade lesmàquinesque
donen confort al plató i què estava treballant
al 70% de les seves possibilitats. En paral·lel,
s’hareparat lamàquinadeproducciódeclima
del’edificiAis’haresoltunaaveriaa lacaldera
nova instal·lada al 2021 aprofitant el seu perí-
ode de garantia.

Respecte a les revisions preventives desta-
quem les revisions anuals de les instal·lacions
de baixa tensió, mitja tensió, sistema contra
incendis, legionel·la, sistemes d’elevació,
grups electrògens, tèrmiques entre d’altres.

A més s’ha fet la revisió obligatòria dels sis-
temes contra incendis que s’ha de realitzar
cada 10 anys com així també la de la instal-
lació demitja tensió, que es fa cada 3 i la dels
sistemes d’elevació.

Quant a lesmilloresde l’eficiència energètica
en 2022 s’han començat a realitzar treballs
permillorar l’eficiènciaenergèticadelPARC.
S’estan canviant totes les lluminàries a led,
d’aquesta forma podemestalviar a la factura
de la llum i tenir unamillora lumínica. Els can-
vis duts a terme aquest 2022 han estat, con-
cretament,deles llumsdelesoficinesdelParc
i Serveis Auxiliars A. Actualment, estem es-
tudiant la col·locació de carregadors de cot-
xes elèctrics pels usuaris del Parc i d’un sis-
tema d’aerotermia per l’ACS en els auxiliars.
A més s’ha col·locat una zona de reciclatge
pels fungibles del Parc com els fluorescents,
pintures, bateries, etc. i s’ha contactat amb
una empresa perquè ens gestioni les recolli-
des.

Pel que fa a les intervencions en l'entorn na-
tural i dins el Pla Forestal 2022 s’ha posat
en marxa el projecte d’ordenació forestal
amb una vigència de 15 anys (tot i que les
actuacions són ja del 2023).

Aquest 2022 hem continuat millorant la in-
fraestructura en telecomunicacions com la
xarxa Wi-Fi del Parc, col·locant noves ante-
nes a Serveis Auxiliars A, B i C, Plató 1 i al pati
del restaurant ‘Première’.

També es van fer actuacions sobre els siste-
mes de seguretat del recinte i s’han col·locat,
per exemple, dues electrovàlvulesque falta-
ven a l’Acadèmia i Claustre per poder dividir
la xarxa d’aigua sanitària i d’incendis.

Quant a l’adequaciód’espais, hemcontinuat
donant suport als nou usuaris de la nostra
comunitat d'empreses que s’han instal·lat al
parc ajudant-los a adequar les oficines a les
necessitats,comperexemplereforçarportes
d’accés als despatxos, millora de sistemes
d'il·luminació, etc.

Per últim, i respecte a les licitacions, desta-
quem les tasques fetes en el disseny de les
bases tècniques i la participació en la taula
de contractació de, per exemple, el TRS Film
Lab i el servei de consergeria.

DESENVOLUPAMENT TÈCNIC I
D’INFRAESTRUCTURES
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Hemtancatun2022forçapositiupelquefaa lanostraactivitatonhemvistcomelsentrebancs
de tota mena provocats per la pandèmia ja formen part del passat. Aquest recull és una
imatge fixa d’un bon any que esperem repetir en el període vinent.

Els resultats econòmics, que podem qualificar de positius, són fruit d’una feina intensa per
oferir-nos com a espai de rodatge referencial per al sector, alhora que espai de negoci per
a empreses del nostre entorn. Les dues principals línies d’ingressos han estat superiors o
s'han mantingut estables fets que celebrem satisfets de saber que darrere els números hi
ha la implicació, l'esforç i la dedicació per part de tot l'equip del Parc per assolir aquests
resultats. Pensem que, enfocats en aquest camí i tenint com a guia la bona experiència d’en-
guany, aconseguirem els resultats esperats en exercicis futurs i anirem més enllà en tot el
que ens proposem com a gran centre de producció.

Lesbonessensacionsqueensdeixa la feina fetaal costatd’organismescoml’ICECoelClúster
Audiovisual de Catalunya per obtenir una gran empenta i créixer com a centre audiovisual
punter al territori. El moment de les converses i gestions en què ens trobem ens encoratja
a continuar treballant per veure aviat els resultats esperats materialitzats en l’ampliació i
renovació de platós formant part del projecte de país Catalunya Media City.

La tornada a la celebració d’esdeveniments amb aforaments més amplis i presencials ens
ha permès tornar a oferir el nostre espai per a trobades de caràcter social i cultural. I no
només per al públic en general sinó ambels treballadors de les empreses ambqui compartim
el nostre dia a dia: Sant Jordi, Castanyada i Nadal 2022 han estat un èxit de participació i
ens han regalat molts bons moments plegats.

Estem segurs que l’entorn especial que ofereix el Parc continuarà sent espai de reunió, con-
certs o trobades empresarials en el futur.

Sempre buscant un retorn positiu amb la ciutadania li hem acostat el nostre dia a dia en
forma de notícies, publicacions en xarxes socials o participació en actes i també oferint el
nostre equipament per a visites o esdeveniments de caràcter social. Alhora, tambéhemofert
l'espai als diferents serveis municipals que ens ho demanen i, en aquest sentit, hem intentat
donar cabuda al màxim de trobades durant l'any.

Hola, 2023. Arrenquem encoratjats, satisfets i preparats per anar més enllà treballant de
valent i sense pausa per fer-nos més grans, més competitius, més propers. En definitiva,
més ambiciosos per mantenir-nos encara més visibles en el mapa audiovisual actual i també
amb el públic en general.

CONCLUSIONS

Film Studios
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