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PRESENTACIÓ
El Parc Audiovisual de Catalunya ha mantingut durant
l’any 2016 la seva línia de creixement sostingut que l’ha
caracteritzat des que es va posar en marxa. Els primers
anys, amb el vent bufant en contra per causa de la crisi
econòmica global i de la crisi específica del sector cinematogràfic i audiovisual. En aquests darrers anys, amb
ràfegues de vent de cua, gràcies als primers símptomes,
encara incipients, de la recuperació econòmica.
Dos indicadors ens serveixen per visualitzar de manera
clara aquest creixement. D’una banda, la xifra d’ingressos per lloguer de platós. Ha passat de 311.775 euros el
2015 a 457.426 euros el 2016. Això vol dir un increment
de 145.651 euros, que representa un creixement percentual del 32.1 per cent. De l’altra, el gran nombre de produccions acollides, que el 2016 va ser de 107.
Aquesta xifra de produccions inclou tots els gèneres i
formats i, no solament les que han ocupat els platós del
Parc Audiovisual, sinó també les que han escollit la ciutat
de Terrassa com a escenari. El Parc Audiovisual vol ser
la punta de llança de l’ambiciós projecte de convertir Terrassa en una ciutat veritablement “de cine”.
Pel que fa als rodatges que han tingut lloc al Parc Audiovisual, cal esmentar de manera destacada l’últim
llargmetratge de la productora Nostromo, que ha ocupat
entre dos i tres platós durant més de quatre mesos. És
especialment significatiu perquè demostra que l’aposta
per “cuidar” els nostres clients funciona. Les productores

que roden al Parc Audiovisual sempre tornen. Nostromo,
una de les productores de referència espanyoles, es va
estrenar al Parc fa cinc anys amb el llargmetratge “Grand
Piano”. El 2016, quan ha tornat a tenir un projecte que
encaixava amb els serveis que ofereix Parc Audiovisual,
ha tornat. I segurament que Nostromo ja continuarà sent,
per sempre, un prescriptor de les qualitats del Parc com
a millor espai de rodatge al nostre país. De prescriptors
com aquest, el Parc ja en comença a tenir uns quants.
Més enllà del lloguer de platós, Parc Audiovisual ha continuat consolidant el clúster d’empreses a les seves installacions, obrint-lo a noves incorporacions que el van fent
cada vegada més ampli, més sòlid i més atractiu per als
emprenedors del sector audiovisual.
Totes les activitats que acull el Parc, des dels rodatges
als platós fins a la feina de les empreses del clúster, tenen també rendibilitat acadèmica i formativa, gràcies als
acords de pràctiques per a estudiants amb cinc universitats catalanes i a l’oferta d’un curs de postgrau amb la
Universitat Autònoma de Barcelona.
El Parc, finalment, se sent profundament terrassenc i per
això manté un programa de visites, enfocat molt especialment a la ciutat de Terrassa, però també obert a totes
les persones de fora de la ciutat que vulguin conèixer més
a fons aquesta infraestructura que vol esdevenir un referent de la indústria audiovisual catalana i espanyola.
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CONSELL D’ADMINISTRACIÓ
President

Amadeu Aguado i Moreno
Vice-President
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Consellera Delegada

Helena Alcaraz Torruella
Vocal

Fco. José Vargas Echeverria
Vocal

José Manuel Rodriguez Rodriguez
Vocal

Pere Montaña Josa
Vocal

Alfredo Fernando Vega López
Gerent

Pietat Hernández Núñez
Cristina Brandner Garcia (3 d’octubre de 2016)
Secretària – no consellera

Dolors Mazas Vidal
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PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
Tot i que el Parc Audiovisual ha pogut mantenir un increment constant de l’activitat no ha estat així per a l’audiovisual en general. Encara no hem sortit de la crisi però
ens acostem a unes xifres de producció similars a les
dels anys 2010 i 2011. També és cert que, malgrat totes les dificultats, el Parc Audiovisual ha mantingut un
creixement constant al llarg dels anys i aquest 2016 no
ha estat diferent. El Parc Audiovisual creix i ens agrada
pensar que creixem amb tot l’audiovisual, tant el català com l’espanyol. Encara que aquest any el nombre de
produccions al Parc Audiovisual ha baixat lleugerament
aquest creixement s’ha mantingut de forma consolidada
amb una major facturació.
Tot i que l’audiovisual és un sector estratègic i amb un
gran potencial, estem patint dues crisis simultànies. Una
és la crisi econòmica global, que ha fet reduir les inversions en publicitat així com la participació de les televisions com a gran motor d’aquesta indústria. L’altra crisi és
l’específica del sector, que està vivint una transformació
radical propiciada per les noves tecnologies i els canvis
d’hàbits en el consum audiovisual.

“Branded Content”, que ofereixen noves oportunitats de
creixement al sector.
Deia Henry Ford, en una frase molt coneguda, que “Deixar de fer publicitat per estalviar diners és com aturar
el rellotge per estalviar temps”. La realitat, però, és que
en situacions de debilitat econòmica ràpidament es redueixen les inversions en promoció i publicitat. Veure ara
aquests increments ens fa pensar que les manetes del
rellotge comencen a marcar les hores.
Font de les dades: TREND SCORE. 2016 i Parc Audiovisual de Catalunya

Evolució de la inversió publicitària
En milions d’euros

Mitjans
Cinema ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·
Diaris ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·
Dominicals ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·

2014
 · 16,2  ·  ·  ·  ·  ·  ·
 · 656,3  ·  ·  ·  ·  ·  ·
 · 37,7  ·  ·  ·  ·  ·  ·

Televisió
2014
De pagament ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 59,3
L’increment de rodatges publicitaris a Espanya va també acompanyat de noves formes de negoci que semblen Autonomiques  ·  ·  ·  ·  · 128,7
capaces d’absorbir molta més producció. Les platafor- Locals  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·1,3
mes “on line” i les necessitats d’omplir-les de contingut Estatals en obert ·  ·  ·  · 1701,1
estan fent aparèixer més inversions al trobar-se amb un Font de les dades: Infoadex
model de negoci molt més estable que el d’aquests darrers anys.
En el nostre cas, els rodatges publicitaris s’han mantingut, amb 42 produccions (47 incloent la fotografia comercial), 25 d’elles als platós del Parc Audiovisual.
És bo recordar que la publicitat representa un 1,18% del
total de l’activitat empresarial. A Espanya hi ha 32.238
empreses dedicades exclusivament a aquesta activitat,
que genera un volum de negoci de 14.618.000 d’euros
(Dades de l’Associació Espanyola d’Anunciants, 2014).
Encara que la televisió continua tenint el ROI (Retorn per
Inversió en la seva forma anglesa), són els canals digitals
els que semblen consolidar-se amb un creixement més
gran a tot Espanya.
La consolidació de les xarxes socials i els continguts
“on line” estan fent repuntar també les produccions de

 ·
 ·
 ·
 ·

 ·
 ·
 ·
 ·

 ·
 ·
 ·
 ·

 ·
 ·
 ·
 ·

 ·
 ·
 ·
 ·

2015
2016
 · 22,0 ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 22,6
658,9 ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 617,4
 · 37,8 ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 33,8

2015
 ·  · 71,9 ·  ·
 · 132,3 ·  ·
 ·  · 2,0 ·  ·
1805,1 ·  ·

 ·
 ·
 ·
 ·

 ·
 ·
 ·
 ·

 ·
 ·
 ·
 ·

 ·
 ·
 ·
 ·

 ·
 ·
 ·
 ·

2016
 ·  · 81,4
 · 126,9
 ·  · 2,1
 ·1911,5

Dades interessants del sector
Recaptació
La recaptació en sales del cinema espanyol ha superat
aquest any els 109 milions amb una quota de mercat
del 18,1%. Tot i ser més baixa que la de 2014 (25,5%)
s’acosta molt a les bones xifres del 2015 (19,4%) i 2012
(19,5%).
La pel·lícula amb una aportació més important a aquestes
xifres ha estat “Un monstruo viene a verme” (Apaches
Entertainment, Telecinco Cinema, A Monster Calls AIE,
Películas La Trini), rodada als platós i localitzacions del
Parc Audiovisual i que va aconseguir una recaptació a
l’estrena de 26 milions d’euros i quasi 5 milions d’espectadors.

11

Md’A ‘16

12

Md’A ‘16

Ha estat, doncs, un bon any per al cinema espanyol, que
ha registrat un increment del 6% en els espectadors que
han vist cinema produït a Espanya.

Exemple de cost per països i produccions

Joc de trons (EUA, 2016) ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·10 milions d’euros
Marseille (França, 2014)  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · ·  · · 1 milió d’euros
En relació a la despesa mitjana d’una pel·lícula a Espa- Borgen (Dinamarca, 2013)  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · ·  · ·  · · 600000 euros
nya, tot i créixer lleugerament respecte a l’any anterior, Merlí (Catalunya, 2016) ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · ·  · ·  · · 185000 euros
està situada en 1,6 milions -inclou documentals- i queda
encara lluny de la mitjana dels 3,2 milions de l’any 2010.
Tot i que a Catalunya destaca l’elevat pes percentual dels
Font de les dades: FAPAE
serveis de publicitat, la presa de decisions estratègiques
és va reduint a uns pocs espais, Nova York, Londres, Singapur…
El descens, molt important, de les aportacions públiques
a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha afec- En el cas espanyol moltes de les agències i centrals de
tat molt negativament el sector. D’altra banda, però, l’Ins- compres, tot i mantenir seu a Barcelona, es van trasllatitut Català de les Empreses Culturals ha augmentat els dant a Madrid com a part d’un model de gestió de grans
ajuts a les produccions i això ha pogut minimitzar una marques globals.
mica aquesta falta de disponibilitat de recursos. De totes
maneres, la nostra indústria continua estant en condici- Per altra banda, i encara que la presa de dedicions estraons d’inferioritat per competir en un sector cada dia més tègiques sembla concentrar-se, els equips de producció
concentrat en unes poques ciutats globals.
són cada vegada més dispersos i interdisciplinaris.

Present de la indústria audiovisual

El cost i rendiment de les series de televisió és un bon Tot propiciat per un treball en xarxa sense localització terexemple davant dels nous models de distribució dels con- ritorial especifica que obre un espai d’oportunitats molt
tinguts audiovisuals.
important per Catalunya i de forma molt més especifica
per al Parc Audiovisual.
Font: CAC. Llibre blanc de l’audiovisual de Catalunya.
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PRODUCCIÓ AL PARC AUDIOVISUAL
L’estiu va coincidir amb l’arribada de la productora Apaches Entertainment, que va començar a construir els decoAquest any han estat 6 llargmetratges els produïts a Ter- rats de la seva nova producció “Marrowbone” els darrers
rassa i una TV-Movie. Això suma 7 llargmetratges, amb dies de juliol. Amb joves actors, com Anya Taylor-Joy,
George MacKay, Mia Goth i Kyle Soller, entre d’altres,
una mitjana d’ocupació de 9 setmanes a platós.
com a protagonistes. És la primera pel·lícula de l‘asturià
Nostromo Pictures ha estat la productora més recurrent Sergio G. Sánchez, que ha fet el salt a la direcció després
a les nostres instal·lacions, aquest any amb dues grans d’haver col·laborat en els guions de “El Orfanato” i “Lo
produccions. Seguida de les que han portat Apaches En- imposible” amb J.A.Bayona. En aquesta ocasió, per cert,
tertainment i Castelao Films (Filmax). Totes són produc- Bayona ha fet el paper de productor.
tores assídues en la utilització de les instal·lacions del
També hem acollit algunes de les produccions de l’ESParc Audiovisual.
CAC, tant a platós com a la ciutat.
A finals del primer trimestre, vam acollir al llarg d’onze
setmanes als platós 1 i 2 la producció “Inside”, (remake A les acaballes de l’any, Jaume Balagueró, de la mà de
de la producció francesa “À l’intérieur”), un thriller dirigit Castelao Films, va tornar al Parc Audiovisual amb el seu
per Miguel Àngel Vivas per a Nostromo Pictures. Aquesta darrer treball, “Muse”, una interpretació del que les muproductora va tornar a fer-nos confiança al novembre amb ses de l’inspiració poden ser per al creador de moltes de
una important coproducció internacional, que va ocupar les pel·lícules rodades al Parc Audiovisual i tan emblemàdiversos platós i va requerir la construcció de grans deco- tiques com Frágiles, Els sense nom o la sèrie REC.
rats als espais exteriors del recinte.

Cinema
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A la Masia de la Font de Can Gaia l’Albert Pintó i el Caye
Casas van dirigir el rodatge de “Matar a Dios”, Un Déu
que no desa les ànimes (Emilio Gavira) en un sopar de
Nadal amb el Carlos (Eduardo Antuña) i l’Ana (Itziar Castro) acompanyats del David Pareja fent de Santi i Boris
Ruiz en el paper d’Eduardo.
2014  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · ·  · 90 Producccions
2015  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · · 117 Producccions
2016  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · · 107 Producccions

Publicitat
El 2016 ha estat un any de consolidació en l’acollida de
produccions publicitàries. Grans companyies com COKE,
ORAL B, REEBOOK, BARILLA o SEAT han dipositat la seva
confiança en les nostres instal·lacions per tal de rodar els
seus anuncis i produccions audiovisuals.

Entre aquestes podríem destacar projectes com la producció d’art i assaig d’AVED PAPC “Un trabajo y una película”, el videoclip Reyko de la productora Omicron Persei
8, o el videoclip de l’artista Selena de la cançó “Believe In
Us”. A part, també hem acollit filmacions de campanyes
d’índole solidària per la Fundació Vicente Ferrer, o proves
tècniques d’il·luminació per al Mobile World Congress

Tipologia de rodatges
La tipologia de rodatges genera grans variacions, pel que
fa al temps d’ocupació i en la seva relació amb els ingressos. La nostra ocupació més important prové dels llargmetratges però és quan s’incorporen grans produccions
televisives que es produeixen unes variacions més grans.
Com a regla general, el rati d’ingrés disminueix a mida
que augmenta el temps d’ocupació i generalment amb
una relació inversament proporcional. Per tipus de producció, l’ordre de relació és Publicitat, Cinema, Televisió.

La publicitat té un lloc important en el nostre volum de
producció anual. Són produccions generalment de curta
durada (uns dies o poques setmanes) però d’alta intensitat de treball. Aquesta durada acotada ens permet acollir les produccions publicitàries entremig de les de més
llarga durada, com poden ser els rodatges de ficció o els
programes de televisió. A nivell de productores de publicitat, consolidem grans clients com The Gang House,
Grup Canadá o Smile Audiovisual Services. També hem
incorporat nous clients com Monday Films o Sleepers
Productions.

2016
8%

Televisió

7%

30%

Aquest 2016 també hem pogut acollir projectes de ficció televisiva, com ara un capítol de “El Crack” d’Arriska
Films per TV3, o un capítol pilot d’una futura sèrie de
fantasia per al 2017. Tot i no representar un gran volum
aquest 2016, la ficció televisiva de factura nacional està
creixent i això dóna bones expectatives de cara a 2017.

55%

Videoclips ·i ·altres ·filmacions
Aquest any hem continuat amb la nostra voluntat de
combinar grans produccions audiovisuals de cinema,
televisió o publicitat amb d’altres produccions de menor
envergadura com ara petits espots, videoclips, videoarts,
etc.
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Altres, Video-clips, Fotografia…
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Llistat de les produccions més rellevants del 2016
Llargmetratges / TV-Movie
·
·
·
·
·
·

Down a Dark Hall
Inside
Marrowbone
Muse
Un trabajo y una película
Matar a Dios

Entreteniment / Sèrie de TV
·
·
·
·
·
·

El Crack (Temporada 2)
Arkana (Pilot)
Cervantes Vs Lópe
Cervantes Vive
Nit i dia
Xtrems

Espots publicitaris
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Ambulància
Boold Spot
Castello
Cinegrúas
Coke
Dorna
Europastry
Fundació Vicenç Ferrer
Gocciolo de Barilla
Guide Nano
Icbinb
Jack Daniels
Leaseplan
Oral B
Oral B UK
Pantene
Pirulo
Reebok
Rig & Grip
Seat

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Shuffles ·Cats
The Come Down
Tomorrowland
Turkish Leather
Yellow Tail
Adidas 2016
Buitoni
Comiseum 7 Gym
Donut
Ègara al centre de la diana
Espuña
NamekStudio
Pasta Buitoni
Pastas Gallo
Podemos 26J
Qécaña!
Sedalis - Pastas Gallo
Thins ·Sacrificio
Volvo S40
WV Tiguan
Yandex

Fotografia ·publicitària
· Lexus
· Samsung
· Seat Leon

Video-Clips
·
·
·
·
·
·
·

Believe in us
Da Soul
Reiko
Dolç
Músic Amateur
Panellet
Sense Sal

Altres
· GSMA (Mobile World Congress)
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FILM OFFICE
Més enllà de les xifres, bastant semblants a les de l’any
anterior, podem afirmar que la Terrassa Fim Office, molt
a prop de celebrar el seu 15è aniversari, es troba en condicions de poder afrontar nous reptes que permetin a la
ciutat de Terrassa continuar creixent en el nombre de rodatges i al mateix temps adaptar-se als nous temps que
s’acosten.

totxana vermella que recorda algunes ciutats industrials
europees-, Mas Viver de Torrebonica, centre històric, etc.

Una nova localització ha entrat amb força, la Masia de la
Font de Can Gaià, a l’esquerra de la Carretera de Rellinars,
i que té el seu accés a partir del camí que porta a la “Masia el Abuelo”. La productora Minoria Absoluta hi va enregistrar dues produccions relacionades amb la celebració
Aquest 2016 hem mantingut el nivell de l’any anterior en de l’any Cervantes, una per a TVE, i altra per a Antena3.
tots i cada un del punts de la nostra activitat.

LOCALITZACIONS
No tenim grans variacions quant a les localitzacions de
rodatges respecte del 2015: Vallparadís, el quadrant que
formen els carrers de Cervantes, Sant Gaietà, Sant Valentí i Pantà -convertit en una zona on conviuen empreses clàssiques, modernes i de serveis amb un “look” de

Caye Casas, director terrassenc, hi va portar també el
rodatge del seu primer llarg, “Matar a Dios”. I vam acabar
el 2016 amb una localització tècnica per part de l’equip
de MediaPro, que hi ha enregistrat aquest 2017 imatges
de la segona temporada de la sèrie “Nit i Dia” per TV3.
En aquests moments, març de 2017, la Masia ja compta
amb noves oportunitats.
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CLÚSTER EMPRESARIAL
L’estabilitat en els nivells d’ocupació ha estat la tònica al
llarg dels anys. Tot i l’excessiva rotació deguda a la crisi,
l’esforç realitzat per fer conèixer les instal·lacions del Parc
ha aconseguit mantenir un bon nivell d’ocupació amb
lleugers increments en el nombre d’empreses instal·lades
al clúster del Parc. Aquest any, amb un increment lleu,
hem passat de 31 a 34 empreses residents. Això sembla

mostrar una tendència millor, tant pel creixement com
per l’estabilitat de les empreses ja instal·lades. El clúster
d’empreses i l’activitat de rodatges fan del Parc Audiovisual un centre de treball amb una ocupació mitjana de
més de 200 treballadors diaris. De tota manera, segons el
volum de personal que generin els rodatges, aquesta xifra
es pot arribar a doblar en moments puntuals.

Algunes peces dels decorats utilitzats en el rodatge de “A Monster Calls” han passat a enriquir l’exposició del
Parc Audiovisual.
23
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Empreses del nostre clúster
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Incorporacions 2016

[ad] Comunicació
· Vacin Bag
Albira Solutions
· Greywall Productions
Another light
· LS44
Art virtual
· Prime Multimèdia
Audiv produccions
· Scared Ghost
Barcelona Classic Concert
· Sistemas Mecatronicos Industriales
Cinegrúas
· The Two Marias Studio
Dap Solutions
· Xopic
Espai Vip, SL
Total ·Empreses ·Instal lades: ·32
Garage Lab
Iberdeli
ICEC (2CR - Centre de Conservació i Restauració - Filmoteca de Catalunya)
Empreses amb estada temporal 2016
Interloqua
Daniel Trujillo
· Marrowbone
Kineasia S.C.P. / Cine Àsia
· The Gang House
LaAnet - Serveis i solucions telemàtiques
Nostromo Pictures
TOTAL: ·34 ·EMPRESES
Open provider
PAR-ill Càtering
Sensofar
Sismeco
StudioCreax
Tecnologika
Video Stream Network
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ACTIVITATS
Les instal·lacions del Parc tenen una gran capacitat per
acollir actes i esdeveniments. Això fa que, sovint, siguin
utilitzades per empreses i associacions, tant per conferencies i trobades com per activitats de formació.
Per part del Parc Audiovisual es procura organitzar activitats que puguin ser d’utilitat pel sector audiovisual
o directament a les empreses residents. Amb aquesta
intenció es va realitzar, en col·laboració amb el Clúster
Audiovisual de Catalunya, una xerrada debat sobre els
incentius fiscals a la innovació en l’audiovisual, amb presència de representants de la AFPAE.
Cal destacar també dues assemblees de l’associació de
localitzadors de Catalunya, ALOCAT, que té com a seu el
Parc Audiovisual i que van tenir lloc aquest any utilitzant
les sales de conferències del Parc Audiovisual així com
també cal destacar la trobada, ja mencionada, de Films
Offices de Catalunya.
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Festivitats i vida social
Un espai de convivència com és el Clúster del Parc Audiovisual té una vida social pròpia molt important. Procurem estimular-la, afavorint la coneixença mútua, tant a
nivell personal com pel que fa als projectes professionals.
Dues festivitats són especialment celebrades al Parc
Audiovisual: Sant Jordi i Nadal. Per Sant Jordi, aquest
any 2016, el bon temps no va acompanyar per sortir a
celebrar-lo al jardí i la trobada de llibres i dracs es va fer
al vestíbul de l’edifici Nord. Malgrat això, la jornada va
registrar una notable afluència de públic.

Per acabar l’any, la trobada de Nadal va ser força especial. A diferència d’altres anys, es va fer a la sala Pont, sota
la batuta d’un mestre de cerimònies excel·lent i acompanyats de la música de l’empresa musical BCC, resident al
Parc, així com dels companys de la productora de vídeo
AUDIV, també ubicada a les oficines de l’edifici Nord del
Parc. Com dèiem, un Nadal molt especial i amb una gran
participació de tothom.
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Jornada de la Comissió de seguiment municipal.
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RELACIÓ AMB LES INSTITUCIONS I ALTRES COL·LECTIUS
En un món cada cop mes globalitzat, on la nostra feina
té com a component molt important el coneixement del
territori i les normatives de rodatge, no ens ha de semblar
gens estrany que una part dels nostre temps el dediquem
a relacionar-nos amb els diferents agents del nostre entorn.
Com no podria ser d’altra manera, aquest 2016, hem reforçat els vincles amb les associacions a les que pertanyem i n’hem creat de nous.
Dins de les primeres hem de fer menció de la Catalunya
Film Commision i la Spain Film Commission, amb qui
mantenim relacions molt estretes de col·laboració en temes tant importants per l’audiovisual com poden ser els
incentius fiscals i la participació en mercats i fires, que no
només poden ser de gran valor per a les Film Comissions,
sinó que ho poden ser per el mateix Parc Audiovisual de
Catalunya.

El Parc Audiovisual es va presentar davant els socis del
Clúster durant una trobada el dia 2 de febrer i estat representat a les assemblees del Clúster Audiovisual de Catalunya celebrades els dies 16 de juny i 15 de desembre.
També hem participat a la jornada per presentar la “Radiografia econòmica de la indústria audiovisual a Catalunya”
que va tenir lloc al Cercle d’Economia el 18 de febrer, així
com a les trobades de socis del Clúster celebrades els
dies 2 de febrer, 2 de maig i 29 de setembre i al “Zoom
Marques” dedicat a la tecnologia de Realitat Virtual que
va tenir lloc el 10 de novembre. El Parc i el Clúster van
organitzar conjuntament una jornada sobre deduccions
fiscals a la indústria audiovisual, que va tenir lloc a la seu
del Parc Audiovisual el dia 18 de febrer. D’altra banda, el
Parc va participar al Fòrum de la Comunicació que, amb
el títol de “Mitjans de comunicació i poder”, va organitzar
el Consell de l’Audiovisual el dia 22 d’abril i també al Mercat Audiovisual e Catalunya (MAC) celebrat a Granollers
el dia 1 de juny. Com no podia ser d’altra manera, el Parc
ha mantingut la seva participació activa com a membre
de l’Acadèmia del Cinema Català.

En aquest marc de col·laboració, aquest any hem acollit a
les nostres instal·lacions una trobada de les Film Offices
Amb el nostre compromís en vers la ciutat, em format
de Catalunya, en la que hem pogut posar en comú coneipart del grup de treball impulsat pel Servei Municipal de
xements i contrastar les diferents visons de com gestioRelacions Internacionals i orientat al City Branding i la
nar els rodatges a les localitats del país.
definició de la ‘Marca Terrassa’, així com també, en el
grup de treball impulsat pel Servei Municipal de Cultura i
En el segon grup, tenim a ALOCAT, Associació de Loca- en relació al projecte Ciutats Pilot de l’Agenda 21.
litzadors de Catalunya, que agrupa el col·lectiu de localitzadors, uns 50, i que són de gran importància per les
Finalment, i pel que fa a accions d’internacionalització
Film Commissions, ja que són els encarregats de trobar
i innovació, cal destacar les diferents participacions en
aquells llocs on es rodaran les imatges de les diferents
projectes i grups de treball com ara: Interreg MEd-Chiproduccions, ja siguin pel·lícules o espots publicitaris.
mera de la Unió Europea, Solar Campus de la Universitat
Politècnica, Agenda 21 de la Cultura, o City Branding.
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VISITES
I ESDEVENIMENTS

Jornada de pràctiques de la Unitat Canina de Rescat en emergències, una activitat de coordinació i formació
interna de la Unitat.
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VISITES I ESDEVENIMENTS

Visites
L’any anterior vam fer un gran esforç per atendre la molt
alta demanda de visites a les nostres instal·lacions. Vam
rebre més de 2000 visites all llarg de l’any. Aquest 2016
hem mantingut l’atenció a les visites durant els dos
primers trimestres, encara que per raons de baixes de
personal hem hagut de limitar-les en el darrer semestre
de l’any. Tot i així hem mantingut la xifra de visitants en
2039, distribuïdes en 49 visites i esdeveniments.

Esdeveniments
A mitjans de març la ciutat va acollir l’espectacle Survival Zombie, un joc d’experiències en què els guanyadors,
després de recórrer tota la ciutat, arribaven de matinada
als jardins del Parc Audiovisual. Unes 500 persones van
aconseguir amb èxit superar totes les proves podent gaudir de la sortida del sol des del Parc Audiovisual.

A part de les visites i esdeveniments de caràcter més cultural, l’increment de l’activitat de xerrades i trobades lúLes visites escolars al Parc Audiovisual estan incloses, diques, com l’explicada en el paràgraf anterior, fa pensar
per segon any consecutiu, dins de la Guia d’activitat Edu- en la necessitat de poder atendre esdeveniments d’una
forma més permanent.
catives de l’Ajuntament de la Terrassa.
El fet que siguin empreses residents les que facin els
seus actes, utilitzant les diverses sales i espais, posa en
valor els avantatges de tenir l’empresa ubicada al clúster
del Parc Audiovisual. A les darreries de l’any s’han realitzat conferències com l’organitzada per LaAnet, empresa
resident al Parc Audiovisual, sobre neuromarketing i que
va portar una audiència molt interessada. Per segona vegada, l’empresa Geberit va realitzar el seu stage de forPer la Festa Major i conjuntament amb el Museu de Ter- mació comercial al Parc Audiovisual i ja al desembre, la
rassa, hem fet la ja tradicional visita de portes obertes. Cecot, va organitzar una presentació de cotxes elèctrics
Per raons operatives intentem ajustar-la en una xifra de amb una conferència i debat sobre com serà el futur de la
200 persones. Aquest any hem atès 210 ciutadans inte- mobilitat en automòbil els propers anys.
ressats en veure les nostres instal·lacions i el que va ser
l’antic hospital del Tòrax.
Aquest any hem anat incorporant píndoles de formació a
les visites escolars. Durant aquestes visites incloem petites lliçons de tècnica i llenguatge audiovisual que estan
tenint una molt bona acollida per part d’alumnes i professorat. Així, expliquem com funciona un “chroma” o com
es realitza una petita escena, explicant el significat dels
plans en la narrativa audiovisual.
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PROMOCIÓ
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PROMOCIÓ
El Parc Audiovisual és conegut per acollir grans produccions i rodatges amb necessitats importants d’infraestructures. Però el Parc és sobretot un espai creat per donar
suport a la nostra indústria audiovisual i a produccions
de tota mida, que utilitzant aquestes instal·lacions puguin
millorar les seves creacions i la seva competitivitat. Amb
l’objectiu de fer conèixer les possibilitats que ofereix el
Parc Audiovisual a empreses de menor dimensió, aquest
desembre vam realitzar una trobada especialment dirigida a fotògrafs i videògrafs, amb explicacions tècniques
i visita als diferents espai de rodatge. Molts van marxar
amb la sorpresa d’haver descobert les facilitats que posem a la seva disposició.

Localitzacions “On site”
La ubicació tan particular del Parc Audiovisual ens proporciona un munt d’espais i localitzacions de gran interès. Aquest any hem començat a catalogar-los com a tals
per tal de facilitar la presa de decisions als rodatges de
les moltes productores que sempre mostren interès en
utilitzar aquestes localitzacions com a escenari per a les
filmacions.

Promoció del plató 4
El Plató 4 és el més petit dels que disposem i aquest any
hem començat un seguit d’accions per promocionar-lo.
Tot i tenir unes tarifes ajustades al mercat, les empreses instal·lades al Clúster del Parc Audiovisual disposen
d’uns preus encara més avantatjosos en la utilització de
qualsevol dels platós o localitzacions de les que disposem. L’objectiu és ajudar-les en la seva consolidació i
millorar les seves opcions de competitivitat. En definitiva,
que disposar d’una oficina al clúster tingui un suport especial per a les empreses del sector.
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FORMACIÓ
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FORMACIÓ
Durant el 2016 s’ha continuat avançant en l’objectiu de
cercar un aprofitament acadèmic a l’activitat d’indústria
creativa que té lloc al Parc Audiovisual. Hem tingut converses i establert fórmules diverses de col·laboració amb
un total de sis universitats catalanes: Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat
Politècnica de Catalunya, Universitat Abat Oliva, Universitat Ramon Llull i Universitat Pompeu Fabra.
Des dels inicis de Parc Audiovisual mantenim convenis
de col·laboració amb l’ESCAC, depenent de la Universitat
de Barcelona. Enguany, però també s’ha aprovat definitivament el programa i obert el període de matrícula de la
“Diplomatura en Comunicació Multiplataforma i Interactiva”, que el Parc Audiovisual realitza en col·laboració amb
la Facultat de Comunicació de la Universitat Autònoma
de Barcelona. El dia 4 de març, a les instal·lacions de Parc
Audiovisual es va signar un altre conveni, aquest entre
la Universitat Abat Oliba i Parc Audiovisual per col·laborar en el desenvolupament del Màster en Postproducció

Audiovisual que organitza aquesta Universitat. Van signar el conveni Carlos Pérez del Valle, rector de la UAO i
Amadeu Aguado, president de Parc Audiovisual. Malgrat
que encara no hi ha un conveni signat amb la Universitat
Pompeu Fabra, s’ha ofert als estudiants d’aquesta Universitat i de la Ramon Llull, la possibilitat de fer pràctiques al
rodatge de la pel·lícula “Marrowbone”, de la productora
Apaches. Finalment, durant els mesos d’agost i setembre, dos estudiants de Comunicació Audiovisual de la
UPF van poder aprofitar-se d’aquestes pràctiques. Finalment s’han iniciat converses amb el Centre de la Imatge
i la Tecnologia Multimèdia (CITM) de la Universitat Politècnica de Catalunya a Terrassa per explorar fórmules de
col·laboració.
Aquest any s’ha endegat una col·laboració acadèmica
amb la Universitat de Barcelona en format de dues masterclass sobre la producció audiovisual i emmarcada en
el primer curs del Grau d’Indústries Creatives, S’analitzen
exemples de productes rodats a la ciutat de Terrassa i
al Parc Audiovisual sempre des del punt de vista de la
complexitat de la producció.
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Distribució de rodatges acadèmics
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SUPORT ALS RODATGES
Amb la Film Office mantenim el suport a tota mena de
rodatges, tant professionals com a acadèmics. Tot i que
dins de l’àmbit professional molts rodatges no acaben
d’aterrar a la nostra ciutat sí que és cert que cada vegada
més es confirma la nostra ciutat com una alternativa forta
a la ciutat de Barcelona, especialment en aquells casos
en què el temps de resolució es molt curt.
Per el que fa als rodatges acadèmics, els estudiants ja
saben que poden comptar amb la nostra disponibilitat per
ajudar-los, no només per trobar aquells espais de rodatge
que necessiten sinó també com a assessors dels seus
projectes. Com a exemple podem posar el llargmetratge “BluRai” d’ESCAC Fims premiat al Festival de Màlaga
d’enguany, producció que, al seu moment, va comptar
amb al suport de la Terrassa Film Office com si fos una
part mes de l’equip de producció.

En l’àmbit més formatiu, continuem col·laborant amb les
escoles d’audiovisual de la ciutat amb xerrades als centres i formació de com s’han de gestionar els rodatges i
explicant com s’han de fer les peticións de permisos de
rodatge i la valoració prèvia de les circumstàncies que
els envolten.
Per tant, hem de millorar i incrementar els esforços en
tot allò que pugui ajudar els futurs equips de producció
en la gestió de localitzacions, permisos i detecció de les
diferents casuístiques, posant al seu abast les eines adequades que facilitin la seva relació amb els actors necessaris.
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I D’INFRAESTRUCTURES

38

Md’A ‘16

DESENVOLUPAMENT TÈCNIC I D’INFRAESTRUCTURES
L’activitat d’explotació al PAC durant l’any 2016 ha estat
molt intensa -ho reflecteix l’elevat nombre de produccions, esdeveniments i el dia a dia de les empreses del
clúster- i ha repercutit, per tant, en l’habitual dicotomia
“posta a punt/desgast” de les instal·lacions, així com en
la necessitat de reforçar el servei de suport i seguiment a
les activitats de producció. En aquesta línia, el rendiment
de les infraestructures ha estat notable. Tenint en compte, a més, que s’han aplicat mesures correctives de les
avaries basades principalment en criteris de contenció de
la despesa. Així mateix, el servei de seguiment i supervisió de les activitats –i totes les seves derivacions tècniques i de personal- ha mantingut l’eficiència dels anterior
exercicis, assolint així la satisfacció dels usuaris i clients,
però també, un bon estat en continu de les instal·lacions i
la garantia de bon ús en posteriors exercicis.

S’ha fet noves licitacions dels servei de consergeria i ascensors: seguint els procediments habituals i procedents,
s’està en fase de renovació del servei que actualment
dispensa IMAN Corporation pel que fa a consergeria. En
relació als ascensors, el nou adjudicatari ha estat Eninter, ja que la seva oferta va ser la més favorable a nivell
econòmic.

Conjuntament amb l’instal·lador COBRA, s’ha revisat i reparat la línia de 3 Km. que uneix el PAC amb la subestació
Ègara i en previsió de l’imminent posada en servei del nou
subministrament energètic de fins a 8000 KW. També
s’ha actualitzat el servei general de telecomunicacions:
s’ha passat de disposar 100MB simètrics a 500MB, amb
les mateixes condicions tècniques però econòmicament
de forma més avantatjosa. I s’ha fet l’actualització normativa del Pla d’Autoprotecció (PAU), en col·laboració amb
Pel que fa a aspectes de planificació estratègica i de ser- el Departament d’Administració, i consistent en diverses
veis del complex, s’ha consolidat un nou model de gestió fases: lliurament a totes les empreses del document del
energètica i consum elèctric, un pla de seguiment i revi- Pla, jornada de formació per als responsables designats
sions normatives del PAC en funció del vigent reglament i, per últim, un simulacre dut a terme el 15 juny del 2016.
d’instal·lacions industrials, així com la consecució anual
del pla de manteniment preventiu i obligatori. A banda de
l’actualització del servei de telecomunicacions mitjançant
un nou firewall i l’ampliació a 500MB de l’ample de banda
disponible.
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INGRESSOS PER ACTIVITAT
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INDICADORS ECONÒMICS
L’obtenció d’ingressos propis de l’activitat del Parc Audiovisual es distribueix en tres grans blocs/unitats de negoci: el lloguer d’espais per l’activitat audiovisual, el lloguer
d’espais per l’activitat clúster empresarial i la prestació
de serveis complementaris al lloguer, sent el primer bloc
el que té el major pes sobre el conjunt.

Addicionalment, dins l’anàlisi de l’activitat audiovisual també s’inclouen els ingressos percebuts pel lloguer
d’instal·lacions pròpies d’aquesta activitat però que han
estat ocupades per projectes i/o esdeveniments diferents
de l’audiovisual; activitats que també aporten una rendibilitat addicional a la societat amb ingressos diversos que
no provenen purament de l’audiovisual (categoria).

Si fem un anàlisi més detallat de l’activitat audiovisual observem que, així com a l’exercici 2015 les principals fonts
d’ingressos es van concentrar en la publicitat, la televisió i llargmetratges de mitjà format, a l’exercici 2016 ho
van fer en la publicitat i els llargmetratges de mitjà-gran
format.

INGRESSOS PER TIPOLOGIA DE PRODUCCIÓ
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CONCLUSIONS
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CONCLUSIONS
Parc Audiovisual afronta el 2017 amb la garantia dels
darrers anys de creixement sostingut, i amb la confiança
que els símptomes de recuperació global de l’economia
l’ajudaran a consolidar aquest creixement i amb la il·lusió
de la nova gerent per la continuïtat de la feina ben feta i
encarant nous reptes pel creixement de Parc Audiovisual
i l’enfortiment del lligam amb la ciutat.
La publicitat és un dels indicadors d’aquesta recuperació.
Segons Infoadex, un dels índexs de referència del sector,
la inversió publicitària a Espanya està creixent des del
2014. L’any 2016 ha crescut un 2,8 per cent i ha assolit els 12.067 milions d’euros. En mitjans convencionals
ha crescut un 4,3 per cent i, específicament, en televisió
un 5,5 per cent. Per al 2017, els directius de les empreses de mida mitjana i gran, enquestats per Zenthinela,
pronostiquen un creixement del 5 per cent en la inversió
publicitària.

tós de llarga durada, com ha estat el cas de Apaches,
amb la producció “Un monstre ve a veure’m”, o Nostromo, aquest any 2016. Però això ho podem fer compatible
amb l’oferta a produccions de format més petit, gràcies
a la diversitat de dimensions dels platós de Parc Audiovisual. Estem també explorant l’obertura a les productores
no espanyoles i, per aquesta raó, aquest any 2017 hem
fet acte de presència al festival de Berlín per oferir els
serveis de Parc Audiovisual al mercat europeu.

Tampoc no oblidem la televisió. Movistar vol convertir
Espanya en un “hub” de la producció mundial del sector audiovisual sobre la base d’un mercat de 400 milions
d’hispanoparlants. Han anunciat per al 2017 una inversió de “tres dígits” en produccions audiovisuals, és a dir
un mínim de 100 milions d’euros. Està clar que aquesta
aposta de Movistar està dirigida a competir amb els nous
operadors que han entrat recentment al mercat espanyol,
Netflix i HBO. Un nou escenari de competència, que es
Parc Audiovisual està notant aquesta revifalla de la pu- tradueix en més oferta audiovisual i en més feina per al
blicitat i, en particular, la que s’adreça al mitjà televisiu. sector.
Per al Parc és una bona notícia perquè aquesta publicitat
fa molt ús dels platós i els de Parc Audiovisual estan per- Estem obrint noves línies d’activitat per intentar atraure
fectament adaptats a les demandes d’aquesta mena de cap al Parc Audiovisual professionals i productores del
produccions publicitàries. Com que, a més, els rodatges sector de la fotografia i del vídeo de petit format i, al mapublicitaris són de durada breu, permet acollir-ne molts, teix temps, obrir els espais singulars de les instal·lacions
repercutint favorablement en el nivell d’ocupació dels pla- del Parc als esdeveniments d’empresa i privats.
tós. D’altra banda l’increment d’ingressos publicitaris de
les cadenes de televisió, repercutirà en més inversió en Finalment, ens hem proposat asseure tots els actors de
produccions audiovisuals. La legislació espanyola preveu l’activitat audiovisual de la ciutat de Terrassa en una “tauque les televisions han de destinar una part dels seus in- la de l’audiovisual” que faci més visible i més potent tota
gressos a aquesta mena de produccions.
la feina que es fa en aquest àmbit des de les administracions, les universitats, les empreses i els creadors indiDe tota manera, volem continuar apostant per fidelitzar viduals. En definitiva, un pas més en la línia de convertir
les productores que emprenen grans projectes perquè Terrassa en una ciutat audiovisual de referència, que sisón les que ens garanteixen períodes d’ocupació de pla- gui un motiu d’orgull i un pol de creativitat i d’activitat
econòmica.
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