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Segons la FAPAE, 6 pel·lícules són les que han 
superat el milió d’espectadors en 2017.

En el ‘top five’ de produccions amb més 
ingressos de taquilla 2017 trobem ‘El secreto de 
Marrowbone’ (Marrowbone, Telecinco Cinema), 
rodada al Parc, acumulant 1,1 milions d’especta-
dors i 7,2 milions d’euros. 
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El 2017 ha estat un any favorable per al Parc Audiovisual, ja que un cop més es 
referma la seva línia creixent d’ocupació i gran activitat als platós i localitzacions del 
centre de producció. Aquest creixement sostingut que ha caracteritzat l’activitat dels 
últims anys se suma al destacat posicionament del Parc dins la indústria audiovisual 
espanyola i que, a poc a poc, es fa extensiu també en el mercat internacional. 

En referència als resultats econòmics, el bon any al Parc Audiovisual es veu reflectit 
en els indicadors que confirmen el seu creixement. Dos indicadors serveixen per 
visualitzar de manera clara aquesta línia ascendent: d’una banda, la xifra d’ingressos 
per lloguer de platós, que ha passat de 457.426 euros el 2016, a 515.095 euros 
el 2017. Això vol dir un increment de 57.669 euros, un creixement percentual del 
12,61 per cent. De l’altra, el bon nombre de produccions acollides, 98 (de les quals 
57 han estat acollides a la seu del Parc).

Aquest any passat, dos esdeveniments han centrat principalment els esforços de 
tot l’equip del Parc: per una banda, el gran fenomen televisiu i mediàtic ‘Operación 
Triunfo’  que ha estat una de les grans experiències i que ha demostrat  un cop més 
la capacitat com a centre de producció; per l’altra, el Parc ha estat l’impulsor de 
la Taula Local de l’Audiovisual i ha capitanejat, de la mà de l’Ajuntament, una fita 
ciutadana històrica: el reconeixement de Terrassa com a Ciutat Creativa dins la Xarxa 
mundial de la UNESCO. Només 13 ciutats al món han rebut l’esmentada distinció, 
tot un motiu d’orgull que marca el començament d’un nou camí ple d’oportunitats i 
també d’esforços i reptes per defensar-la.  

Quant a les produccions acollides a tota la ciutat en 2017, en termes generals es 
mantenen les mateixes produccions respecte el 2016, tret de les de petit format i 
exercicis acadèmics que disminueixen lleugerament. El poder d’atracció de rodatges 
a la ciutat continua sent ben alt fet que respon també a un gran esforç d’implicació 
i treball per part de l’equip. En el rànquing de municipis del nostre territori amb més 
rodatges (balanç Catalunya Film Commission) Terrassa continua situant-se en el ‘top 
five’ de la llista, al costat de grans ciutats com Barcelona o Sitges.

El poder d’atracció de rodatges a la ciutat 
continua sent ben alt i Terrassa se situa, un 
any més, entre les 5 primeres ciutats amb 
més rodatges de Catalunya.

El fenomen ‘OT’ des del Parc Audiovisual: 
l’edició 2017 ha estat un èxit i Gestmusic 

confirma la continuïtat del ‘talent show’ des 
de Terrassa en 2018.

En 2017, i com a resultat d’una gran feina 
de coordinació i dedicació, Terrassa és 

designada ‘Ciutat de cinema’ per la UNESCO. 
Només 13 ciutats al món, com Roma, Sidney 

o Bradford, gaudeixen d’aquesta distinció.

PRESENTACIÓ

Pel que fa als rodatges que han tingut lloc al Parc Audiovisual, a més de l’esmentat 
‘OT 2017’, se li sumen set produccions televisives (per exemple, ‘Nit i dia’ (TV3) o la 
sèrie de Berto Romero ‘Mira lo que has hecho’ (Movistar+); 11 produccions cinema-
togràfiques (5 més que el 2016), com ‘Muse’, de Jaume Balagueró, ‘El fotógrafo de 
Mauthausen’ o ‘Superlópez’ protagonitzats per Mario Casas i Dani Rovira, respec-
tivament; i 43 espots, un més que l’any anterior. En definitiva, les grans tipologies 
de rodatge (TV, cine i publicitat) mantenen els totals de l’any anterior i col·loquen 
Terrassa en un lloc privilegiat de la producció actual.

El clúster empresarial que acull el Parc, ha augmentat considerablement el nombre 
d’usuaris i ha passat de 34 a 39 companyies residents. Amb totes elles, des del Parc 
es continuen realitzant accions d’acostament, activitats conjuntes i suport per tal de 
mantenir una relació estreta que fomenti, al cap i a la fi, sinergies i negoci. En defi-
nitiva, el clúster és un espai força atractiu per a emprenedors i empresaris del sector 
audiovisual, que cada cop són més a l’entorn Parc.

Com actor ja integrat al panorama audiovisual català, espanyol i europeu al Parc 
se segueix consolidant una sòlida línia d’internacionalització. La presència a 3 del 
principals mercats audiovisual d’Europa -Le Marché du Film (Cannes), European Film 
Market (Berlinale) i Focus (Londres)-  posen de manifest aquest objectiu.  

Finalment, en la seva constant tasca d’acostament a la ciutat continua gaudint de 
molt bona forma el sistema de visites dirigides a centres educatius de la ciutat (ac-
tivitat recollida a la guia d’activitat del Servei d’Educació) com així també a tots el 
públic interessat a conèixer a fons el Parc Audiovisual, com a equipament de la ciutat 
fonamental del sector audiovisual que ja forma part de la marca Terrassa, que expor-
ta amb orgull allà on va, fins i tot fora de les nostres fronteres.
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Dolors Mazas Vidal 
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Les 11 produccions de gènere cinemato-
gràfic acollides a Terrassa durant 2017 han 
estat superades només l’any 2013, amb 12 
produccions. Aquesta dada reflecteix el poder 
d’atracció del Parc per acollir títols de ficció.

PRODUCCIÓ  AL PARC AUDIOVISUAL 
Cinema
Aquest 2017 ha sigut un any amb moltes produccions de ficció cinematogràfica ro-
dades al Parc Audiovisual. L’últim tram del rodatge de Muse de Jaume Balagueró es 
va rodar durant els primers mesos de l’any, tot i que ja venia d’estar-se rodant durant 
finals de 2016. També la producció ‘La Enfermedad del Domingo’, o el film ‘Algo Muy 
Gordo’ protagonitzat per Berto Romero van fer servir les instal·lacions tant de platós 
com de localitzacions naturals durant el primer semestre de l’any. Una de les pro-
duccions més destacables seria Superlópez, recreació cinematogràfica del popular 
còmic creat per l’artista Jan i protagonitzada per Dani Rovira. La pel·lícula va ocupar 
tant platós, com localitzacions naturals i exteriors del Parc, amb grans decorats i 
estructures on recrear les divertides aventures de l’antiheroi paròdia de Superman.

En l’últim tram de l’any, Rodar y Rodar va portar als platós i localitzacions del Parc 
Audiovisual la pel·lícula ‘El Fotógrafo de Mathausen’ protagonitzada per Mario Casas. 
El film, de temàtica històrica i basada en fets reals, narra les peripècies que va viure 
el fotògraf català Francesc Boix al malauradament famós camp de concentració nazi.

El 2017 també ha acollit part del rodatge de la nova pel·lícula dirigida per Oriol Paulo. 
‘Mirage’ (actualment, ‘El dia de mañana’) protagonitzada per l’actor argentí Chino 
Darín, Adriana Ugarte o Francesc Orella entre d’altres. Aquesta producció també es 
porta a terme als platós 1 i 2 del Parc Audiovisual durant aquests primers mesos de 
2018.

Publicitat
Aquest 2017 hem acollit produccions 43 publicitàries, intercalades entre els projec-
tes de ficció i televisió de més llarga durada.

Clients consolidats com Canada, Goodgate, The Gang o Limon Estudios han portat 
rodatges publicitaris de companyies com MAZDA, CANON, LACER, SAMSUNG, GI-
LLETTE, DIOR, MEDIAMARKT, NISSAN, ALDI O BAYER entre d’altres.

La producció publicitària complementa l’activitat anual del Parc Audiovisual de Cata-
lunya amb projectes de curta però molt intensa activitat. El sector publicitari és una 
part molt important de la nostra activitat, any rere any.

Televisió
Aquest 2017 ha estat copsat per la gran producció televisiva de l’any: ‘Operación 
Triunfo 2017’ (OT2017). Televisió Espanyola decideix recuperar aquest format de 
la mà de Gestmusic que combina el talent show amb gales setmanals en directe 
amb 500 persones de públic. Cal destacar que la ciutat de Terrassa, en ser am-
fitriona a través del Parc d’aquest programa, ha gaudit d’un retorn econòmic i de 
posicionament directes. Aquest rèdit es veu materialitzat, per exemple, en ingressos 
importants en serveis de transport de la ciutat i professionals de l’ambit de la dansa 
i la música. 

El reality show se centra en les emisions diàries des de “La Academia”, on els con-
cursants conviuen i reben la formació tant de l’equip estable d’OT (Noemí Galera, 
Manu Guix, Javier Calvo y Javier Ambrossi…) com la de les visites d’artistes convi-
dats que els hi ofereixen les seves masterclass. La cobertura en directe durant 12 
hores al dia amb el canal exclusiu de Youtube ha generat un gran interès i repercus-
sió a les xarxes socials. Aquest fet ha sigut clau pel bon funcionament d’audiència de 
les gales en directe que s’emetien cada dilluns des de plató 3 del Parc.
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Rodatges per tipología 2017

Cesc Gay, Mar Targarona, Oriol Paulo o Berto 
Romero han estat alguns dels directors ja con-
sagrats que van portar el rodatge de les seves 
últimes pel·lícules als platós del Parc i localitzaci-
ons de la ciutat.
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El fenomen televisiu OT 2017 d’aquest any, i Parc Audiovisual ha posat de manifest 
la capacitat del Parc per acollir grans esdeveniments audiovisuals, donant suport a 
tots els espais que ocupava: a l’acadèmia, al plató i a tots els espais auxiliars que 
l’equip de producció de Gestmusic requeria.

En paraules dels responsables de la productora, el fet d’escollir el Parc per tirar en-
davant la nova edició del programa s’ha basava en les capacitats úniques que ofereix 
l’espai. Poder ‘concentrar’ tota la producció en un mateix recinte facilitava moltíssim 
la feina de producció i, en el cas concret d’OT, permetia que després de les gales 
(punt àlgid de la setmana), es pogués mantenir el contacte amb el públic amb de les 
emissions des de l’acadèmia fins a ben entrada la matinada.

Més enllà d’OT, també ha estat un any intens pel que fa a la ficció televisiva. Aquest 
fenomen es feu a la irrupció amb força de diferents plataformes de continguts (VOD) 
que han impulsat la producció nacional de sèries de ficció.

Són exemple d’això la sèrie ‘Fèlix’ dirigida per Cesc Gay i creada per a Movistar+. 
El projecte, rodat en 4k, ha combinat localitzacions d’Andorra, Madrid i Barcelona, 
amb els platós del Parc Audiovisual, convertit en quarter general de la producció, 
ocupant durant 2 mesos els platós 1 i 2 del Parc Audiovisual. Leonardo Sbaraglia i el 
terrassenc Pere Arquillué van formar part del repartiment.

Al Parc també es va portar a terme part del rodatge de la primera temporada de la 
sèrie ‘Mira lo que has hecho’, també per a Movistar+ en col·laboració amb El Terrat, 
escrita i protagonitzada per Berto Romero i  la gravació del capítol final del concurs 
de TV3 ‘Joc de Cartes’, gravat a la Capella i jardins del Parc.

PRODUCCIÓ  AL PARC AUDIOVISUAL 
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‘OT 2017’ va aplegar en total a les seves gales 
més de 5500 persones de públic al Parc Audio-
visual, inclosos un bon grapat de fans de la 
nostra ciutat. L’equip del Parc va fer una tasca 
permanent per intentar convidar el màxim de 
ciutadans possibles als directes del programa.



MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2017MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2017

PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA14 15

Acadèmics
Tant al Parc Audiovisual com als múltiples indrets de la ciutat (veure apartat FILM 
OFFICE), es continua donant suport a les produccions i pràctiques acadèmiques 
dels estudiants d’audiovisuals de diferents centres de formació de la ciutat i d’altres 
municipis. Aquest 2017 han continuat vigents els convenis amb l’ESCAC, el CITM, 
l’Escola Municipal d’Art i Disseny de Terrassa i l’IES Santa Eulàlia, que agilitzen els 
tràmits a l’hora d’acollir els projectes i pràctiques dels seus estudiants.

Videoclips i altres
Una vegada més, 2017 ha estat un any ric en produccions audiovisuals fora del 
circuit Televisió - Cinema - Publicitat.

Entre elles podríem destacar projectes com els vídeos per a Realitat Virtual realitzats 
per Kataclack, les proves tècniques i assajos de la instal·lació que la companyia 
xinesa Huawei portava al Mobile World Congress i la gravació d’un vídeo per a YOU-
PLANET, la principal comunitat d’influencers creadors de continguts online d’Espa-
nya amb Auronplay com a protagonista.

Altra producció important ha estat el nou videoclip de la cantant SHAKIRA, durant el 
qual el plató 1 va transformar-se en un oceà amb onades picant contra una costa, 
amb un desplegament visual i tècnic molt potent. Un cop més, el director de la pro-
ducció ha estat Jaume de la Iguana.

Per últim, el músic californià BECK va rodar al Parc el videoclip de la cançó ‘Up all 
night’, tercer single del seu nou disc ‘Colors’. La productora CANADA va tornar a 
posar el seu segell innovador i d’acurada estètica i factura tècnica en mans de l’in-
novador artista musical de Los Ángeles. Cal destacar que aquest vídeo va ser gua-
nyador als UK Music Video Awards 2017 com a millor vídeo alternatiu internacional. 
Al certamen musical americà dels Grammy’s, també va estar nominat a millor vídeo 
musical de l’any 2017.

En conclusió, el 2017 ha sigut un any de gran activitat a tots els platós i localitzacions 
del Parc, al servei tant de produccions de cinema i ficció televisiva (especialment 
en el segon tram de l’any amb OT 2017) com així també de publicitat. El 2017 ha 
estat un any de gran ocupació a les nostres instal·lacions i, per tant, amb un balanç 
d’activitat més que positiu.

PRODUCCIÓ  AL PARC AUDIOVISUAL 

Els convenis de col·laboració del Parc amb 
centres de formació superior i FP de la ciutat 
faciliten les gestions dels projectes i pràctiques 
audiovisuals dels seus estudiants.

Artistes com Shakira, el californià Beck 
l’emergent diva del soul, Izah, han portat la 
seva música i equips de produccions per 
gravar els seus últims videoclips.
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LLISTAT DE PRODUCCIONS 2017
Llargmetratges

 · Muse
 · La enfermedad del domingo
 · El secreto de Marrowbone - 
Retakes

 · Algo muy Gordo
 · After The Lethargy
 · SuperLópez
 · Trevor
 · El Fotografo de Mauthausen
 · Matar al Padre
 · Set raons per fugir
 · Mirage / Mientras dure la tor-
menta

Televisió.
Entreteniments/Sèries

 · Nit i dia 
 · Joc de Cartes 2017
 · Félix
 · España Directo - Orxateria Ri-
bera

 · Operación Triunfo
 · Mira lo que has hecho
 · El confidente / El dia de 
mañana
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Rodatges per Tipologíes

El 2017 ha estat l’any de la televisió a 
Terrassa: a més d’’Operación Triunfo’ la ficció 
televisiva en format sèries ha agafat embran-
zida i moltes produccions ho van fer des dels 
platós del Parc. ‘Félix’ (Cesc Gay) i ‘Mira lo 
que has hecho’ (Berto Romero), produïdes 
per Movistar+ o ‘De la ley a la ley’, per a TVE, 
són exemple d’això.
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Espots Publicitaris
 · Daddy
 · Oral B German
 · Seat Ibiza
 · Dior
 · Huawei Gsm
 · Mazda2
 · Taxi2
 · Dior2
 · Can Magí
 · C&C Longueras
 · Canon
 · Banc de Sabadell
 · Tronos
 · Lacer
 · Orange França
 · Samsung 2
 · Oral B 4
 · Qatarsys
 · Biogaran
 · Habock
 · Impresora 3D
 · Got2b
 · Gillette1
 · Oral B 5
 · La joya
 · Total Quarz

 · Beck
 · CarGlass 2017
 · Kattemaya
 · Parkour
 · Mediamarkt
 · Dorna 
 · Aldy
 · Telas
 · Delsyim
 · Golia
 · Uber
 · Bayer
 · TVE Nadal 2017
 · Privalia
 · Final Fantasy
 · Bell Light
 · Appletiser

Videoclips
 · Izah
 · Raphael
 · Grizzly Bear
 · Kop
 · Shakira
 · Youplanet

LLISTAT DE PRODUCCIONS 2017

El sector de la publicitat es manté en forma i 
també escull Terrassa per produir espots de 
grans marques. Aquest 2017, per exemple, els 
anuncis de Nissan, Samsung o Dior de la mà 
de clients fidels com les productores Goodgate, 
Canada o Mamma Team. 



MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2017MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2017

PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA20 21

L’activitat de la Terrassa Film Office durant l’exercici de 2017 s’ha mantingut als 
nivells d’exercicis anteriors tot i la baixada d’activitat patida pel sector audiovisual.

El nombre de produccions gestionades per l’oficina gairebé iguala a les de 2016. 
Per tipologies, augmenten els llargmetratges i les sèries de televisió que han escollit 
localitzacions de Terrassa per a rodar.

Cal destacar com a localització imprescindible, el Mas Viver de Torrebonica que ha 
vist com han coincidit al mateix temps a les seves instal·lacions 3 produccions de 
gran envergadura: ‘El Fotógrafo de Mauthausen’, ‘7 Raons per fugir’ i la sèrie per a 
Movistar+ ‘El Dia de Mañana’ (‘El confidente’).

Precisament, aquest últim film ha estat la producció que durant aquest 2017 ha 
rodat a més localitzacions de la nostra ciutat. Concretament ho ha fet al Mas viver de 
Torrebonica, la Casa Museu Alegre de Sagrera, la Societat Coral els Amics, i a l’antic 
Casal Anna Murià, situat al carrer de l’Església i propietat de la fundació Sant Llàtzer. 
Aquest últim indret ‘s’estrenava’ així com a nova localització de rodatge.

Es manté l’interès per localitzacions com el Parc de Vallparadís, i els carrers i naus 
dels antics vapors del quadrant format pels carrers Sant Valentí, Pantà, Sant Gaietà 
i Mare de Déu dels Àngels.

En l’àmbit educatiu seguim donant suport a estudiants de centres de formació audio-
visual tant en la tramitació de permisos per a les seves pràctiques i projectes com en 
l’àmbit de la formació amb xerrades i masterclass. En aquest sentit, podem dir que 
cada cop és més freqüent que aquests alumnes ens tinguin com un Servei d’ajuda i 
consulta de referència, de la mateixa forma que ho fan les productores professionals.

Institucionalment hem seguit participant de forma activa dins de les associacions de 
les quals som membres com ara la Catalunya Film Commission i l’Spain Film Com-
mission. A més, ens hem incorporat aquest 2017 a la recentment creada Taula Local 
de l’Audiovisual de Terrassa (aspecte ampliat a l’apartat PROMOCIÓ).

FILM OFFICE

El Mas viver de Torrebonica, la Casa Museu 
Alegre de Sagrera, la Societat Coral els Amics o 
l’antic Casal Anna Murià se sumen als carrers 
que envolten als antics vapors del centre com a 
localitzacions destacades de rodatge 2017.
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És important destacar d’aquest 2017 la iniciativa de crear una ruta per les diferents 
localitzacions destacades de la ciutat i poder explicar què és el que es va rodar, 
com es va rodar, i perquè en aquell espai. Aquesta experiència pilot, que formava 
part de la Mostra del Coneixement d’Estiu organitzada pel Servei d’Universitats de 
l’Ajuntament de Terrassa, va comptar amb la participació de 20 persones que van 
valorar molt satisfactòriament la proposta. Precisament, la bona acollida pel públic 
és un motiu més per acostar l’activitat a la ciutadania i formarà part de les propostes 
turístiques culturals de la ciutat, com a suggeriment proposat pel Parc Audiovisual al 
Servei de turisme municipal i acollit amb molt interès.

Cal esmentar, per últim, les diferències existents quant a incentius fiscals al territori 
espanyol que generen situacions de desigualtat entre un lloc o altre on s’engeguen 
les produccions actuals. L’existència d’un règim fiscal diferent a Navarra i el País 
Basc o la consideració que fa la UE de Canàries -com a espai insular d’especial aten-
ció i promoció econòmica- fa que els percentatges aplicables als incentius fiscals 
se situïn molt per sobre dels aplicables a la resta del territori espanyol. En el cas de 
Navarra és del 35%, País Basc, 30% i Canàries, amb el 40%. A la resta de l’estat el 
percentatge aplicable als incentius fiscals és del 20%. Aquestes diferències fan que 
algunes produccions es plantegin el desplaçament a aquells territoris que li ofereixin 
un estalvi de la seva despesa.

Des del Parc Audiovisual de Catalunya es treballa de forma activa i en col·laboració 
amb les associacions oportunes per poder millorar i equilibrat aquesta situació.

FILM OFFICE

Un exemple d’èxit de taquilla d’un film rodat al 
nostre municipi és ‘Contratiempo’ d’Oriol Paulo 
estrenada en gener de 2017 que, en el primer 
trimestre de 2017 era la quarta pel·lícula més 
vista d’entre 20 amb 500.000 espectadors. Tam-
bé ha estat el film espanyol més vist a la Xina 
(amb 26 millons de dòlars de recaptació). 

Font FAPAE
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VISITES, JORNADES I ESDEVENIMENTS

Visites

El 2017 ha tornat a ser un any amb moltíssima afluència de públic, tant de les visites 
organitzades periòdicament com a aquelles que han estat reunides en esdeveni-
ments que hem anat rebent durant tot l’any. El fet diferencial que aporta un nombre 
significant de visitants al Parc han estat, sens dubte, les gales en directe del progra-
ma Operación Triunfo, cada dilluns durant 3 mesos (11 gales en total). El fenomen 
televisiu es convertia al Parc cada dilluns al vespre en escenari d’un esdeveniment 
social molt important. El públic d’OT 2017 ha representat una mica més del 50% del 
total de visitants 2017 al Parc.

En definitiva, hem superat el rècord d’assistents al llarg dels anys amb 8372 perso-
nes. Fins i tot restant el públic d’OT, hauríem superat el nombre d’assistents al Parc 
durant tot l’any amb 4186 persones davant les 2039 del 2016.

En la tasca permanent d’acostament del Parc a la ciutadania, a continuació detallem 
els tipus de visites ‘estàndard’ que es poden fer al Parc Audiovisual. Destaquem 
que, tots els participants de les visites, independentment de la seva edat, formació, 
interessos o motius per la qual la realitzin, es converteixen en bons prescriptors de 
tot el que al Parc succeeix, del seu dia a dia, de la seva activitat. I és del tot una bona 
notícia.

El Parc segueix apostant per l’acostament 
amb la ciutadania: hem superat el rècord 
d’assistents al llarg dels anys amb 8372 per-
sones. Fins i tot restant el públic d’OT hem 
rebut 4186 persones en visites, jornades i 
esdeveniments.
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Visites de centres de formació
Es manté la línia ascendent de nombre d’alumnes i usuaris de centres de formació 
que ens visiten i gaudeixen de les explicacions sobre tota l’activitat del Parc durant 
el transcurs de les visites. Aquesta activitat, que fomentem i treballem en el nostre 
dia a dia ja forma part de les tasques permanents d’acostament del Parc a la ciu-
tat començant pels més menuts i estudiants en formació. Durant les visites petites 
píndoles informatives de tècnica i llenguatge audiovisual i en les quals, per exemple, 
expliquem com funciona un “chroma” o com es realitza una petita escena, aprofun-
dint en el significat dels plans en la narrativa audiovisual.

En aquest tipus de visites vam acollir 1277 persones repartides en 36 jornades.

Possiblement, l’èxit de les visites d’escoles respon al fet que, per tercer any consecu-
tiu, estan incloses com activitat dirigida a estudiants d’ESO dins de la Guia d’activitat 
Educatives de l’Ajuntament de la Terrassa. Una altra dada interessant que demostra 
l’atractiu de la proposta són les peticions d’altres ciutats per venir a conèixer-nos 
com és el cas de centres de formació de ciutats properes com Sabadell, El Masnou i 
Barcelona, i d’altres de fora del nostre territori com Itàlia, Anglaterra i França.

VISITES, JORNADES I ESDEVENIMENTS
Visites i activitats obertes a la ciutadania. Terrassa i Matadepera.
Per la Festa Major, de la mà amb el Museu de Terrassa, vam realitzar una nova edició 
de la visita de portes obertes inclosa al programa de Festa Major (visites al Patrimo-
ni). Tot i que cada any ens trobem amb una allau de persones interessades a realitzar 
aquesta visita, ja reconeguda pels ciutadans, per raons operatives tanquem la xifra 
d’assistents en 200.

Un èxit d’afluència de tots aquells ciutadans que volen conèixer de primera mà el 
nostre centre de producció i part del mític Antic Hospital del Tòrax. Justament, la 
bona acollida de les visites per a Festa Major s’ha fet ressò al municipi veí de Ma-
tadepera i, organitzat amb el seu consistori, vam acollir la primera visita de portes 
obertes al Parc també inclosa a les activitats de la seva Festa Major d’hivern. Més de 
100 persones van gaudir de la trobada, que es preveu repetir també a la festa Major 
d’Estiu (agost 2018).

A més, vam oferir per primer cop l’activitat ‘Tu ets el protagonista’, amb la productora 
Cheap Films, també dins la programació de FM 2017. La Plaça Nova de Terrassa va 
ser escenari de la iniciativa on els 120 participants, amants del cinema o l’actuació, 
van ser actors per un dia en un veritable rodatge d’època. ‘DRACULA’ i ‘PISTOLES AL 
SOL’ (western) van ser les dues produccions resultants de moltes hores de rodatge a 
on petits i grans, amics i famílies van divertir-se jugant a ser actors per un dia.

El tercer tipus de visita que realitzem al Parc, són les rutes guiades per tot el recinte 
del Parc i part de l’antic Hospital del Tòrax, realitzades per l’empresa GoBcn con-
juntament amb el Parc Audiovisual. Aquesta companyia, ben posicionada entre les 
agències que fan rutes guiades, ofereix la visita sota el títol ‘Descobreix la màgia del 
cinema’ en dos horaris els dissabtes i diumenges. Durant el recorregut es fa un repàs 
per les principals produccions acollides al Parc al llarg dels anys, amb anècdotes 
i detalls dels seus rodatges. Aquestes visites tenen una valoració de 9,4 al portal 
d’Atrápalo obtinguda gràcies a la puntuació donada per les 687 persones que van 
aplegar aquestes visites.

Aquest 2017 s’inicien les visites guiades els 
caps de setmana ‘Descobreix la màgia del 
cinema’, de la mà de l’empresa GoBcn, amb 
una excel·lent valoració final dels usuaris.
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Esdeveniments
Les nostres instal·lacions es refermen com a un gran espai per celebrar tota mena 
d’esdeveniments: trobades, jornades, festes o presentacions. Siguin organitzades pel 
mateix equip o per grups externs, la varietat d’espais (sales, platós, jardins, capella...) 
resulten idonis per acollir-les. Una demanda que va en augment, ja que el Parc Au-
diovisual es transforma en un lloc recomanat pels usuaris.

És per aquest motiu que aquest 2017 també ha estat el període que marca l’inici del 
camí per reforçar la línia de negoci específica a través de la captació i realització de 
tota mena d’esdeveniments al Parc. Un nou servei al Parc que aquest 2018 comença 
a donar els primers passos com gran amfitrió de festes i celebracions.

A més de jornades institucionals, com la de la Junta del Club d’Internacionalització 
de la CECOT o la trobada europea d’EUROCITIES del servei de RRII de l’Ajuntament 
de Terrassa, el Parc comença a fer-se un lloc com a espai de celebració de trobades 
amb un component més lúdic o festiu. Serveix d’exemple la Festa i sopar de final de 
curs amb alumnes de la Residència Universitària Sarrià (BCN) i una activitat d’ani-
mació final amb joc de rols de temàtica de cine, a càrrec de l’empresa Cheap Films. 
Se sumen també totes les festes privades acollides al restaurant ‘Première’ que 
apleguen un bon nombre de persones.

Gestmusic també va aprofitar la seva estada al Parc amb OT 2017 per celebrar el 
final del concurs amb una gran festa a la capella i jardins del Parc.

La versatilitat de l’espai ha permès també donar cabuda a una nova iniciativa: la 
jornada dels Urban Sketchers de Terrassa el mes d’octubre que va desenvolupar-se 
als jardins i claustre del Parc. Es tractava d’un esdeveniment de creació ràpida de 
dibuix i que utilitzava el recinte com a inspiració singular. Els resultats van ser força 
interessants i de gran qualitat creativa. Com és ja habitual en aquests tipus de jorna-
des, l’equip del Parc va oferir una visita guiada pel recinte als participants de la cita, 
un grup de 40 persones.

Al mes de juliol, vam organitzar amb la col·laboració del Cineclub Matadepera i 
l’Ajuntament d’aquesta ciutat, la primera edició de ‘Terror a la fresca’, una doble 
sessió en la qual vam projectar dos clàssics del cinema d’aquest gènere: Night of 
the living dead (1990) i The convent (2000). Els jardins es convertien així per primera 
vegada en un cinema d’estiu, a l’aire lliure i obert a tothom. Una barra de begudes, 
màquina de crispetes, cadires i coixins davant la pantalla gegant formaven l’escenari 
d’aquesta iniciativa, la primera de moltes que podrien incloure temàtiques diferents i 
d’altres gèneres artístics, com la música.

Un altre esdeveniment nou acollit també als jardins del Parc aquest 2017 ha estat 
l’edició d’’Escenari secret’ una iniciativa de l’Oficina de Difusió Artística de la Dipu-
tació de Barcelona de la qual l’Ajuntament de Matadepera és membre adherit. Es 
tracta d’una experiència artística que destaca la importància del públic com a ànima 
dels espais escènics i culturals dels municipis. Per fer-ho els hi ofereix la possibilitat 
de participar en un esdeveniment artístic personalitzat on poden gaudir de ‘pinze-
llades’ de la programació cultural del municipi tot just començar la temporada amb 
actuacions de dansa, teatre i música en directe. Els jardins del Parc van ser un espai 
idoni per presentar la proposta i es preveu tornar a repetir l’experiència el pròxim 
mes de setembre.

En definitiva, a més d’acollir produccions audiovisuals i albergar el clúster empresa-
rial, el Parc s’ha convertit en un espai especial per a la celebració de trobades em-
presarials (moltes d’elles de les companyies residents), formatives, del sector i tam-
bé, de caràcter cultural i festiu. Les activitats detallades que el Parc va realitzar amb 
el municipi veí de Matadepera respon a un vincle natural per la proximitat que els 
uneix. El gran nombre de residents del clúster, també fan palesa de l’estreta relació 
amb la ciutat.

VISITES, JORNADES I ESDEVENIMENTS
Aquest 2017 ha marcat l’inici del camí per 

reforçar la línia de negoci per a la captació i 
realització de tota mena d’esdeveniments al 

Parc: celebracions de final de curs, lliurament 
de premis, bodes o concerts, entre d’altres.
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2017, l’any que vam ser ciutat UNESCO. Un llarg recorregut, un gran reconeixement

Ja en les acaballes del 2016 la ciutat es perfilava com a aspirant a ser ciutat membre 
dins la xarxa de ciutats creatives de la UNESCO, projecte liderat pel Parc Audiovisual 
de Catalunya de la mà del departament de Relacions Internacionals de l’Ajuntament 
de Terrassa.

Valorant el que l’audiovisual podia aportar encara més valor al teixit industrial de Ter-
rassa el Parc va liderar el mes de març la creació de la Taula Local de l’Audiovisual 
formada per l’Àrea de Cultura, Innovació i Projecció de la ciutat de l’Ajuntament de 
Terrassa, la Terrassa Film Office, l’ESCAC (Escola superior de Cinema de Catalunya), 
l’INS Santa Eulàlia, la Societat Municipal de Comunicació de Terrassa - Cinema Ca-
talunya, la Filmoteca de Catalunya, el CITM (Centre de la Imatge i la tecnologia multi-
mèdia) i el director de curtmetratges i representant de la tradició cinematogràfica de 
la ciutat en Jan Baca. Més endavant, se sumaven les incorporacions de l’Escola Joan 
XXIII i el cineasta Antoni Verdaguer, assessor en temes audiovisual del consistori. Ja 
en aquell primer moment es comença a refermar el lema ‘Terrassa, Ciutat de cine’ / 
‘Terrassa, city of film’.

Primeres accions amb suport del sector
Des d’un primer moment calia demostrar que Terrassa era ja una ciutat de cinema i 
mereixia, per tant, ser reconeguda en l’àmbit internacional. Un primer èxit ja va ser 
estar entre les 3 ciutats espanyoles que van passar a la selecció final al mes de maig 
i s’oficialitza així que la ciutat opta a integrar-se dins l’apartat FILM de la Creative 
Cities Network.

Es va apostar fermament per un treball de marca i comunicació. L’equip del Parc 
s’encarrega de crear la pàgina web (www.terrassacityoffilm.com) i el desenvolu-
pament de la identitat gràfica. Un valor implícit en tot el procés és l’aposta per la 
internacionalització de la marca ‘Terrassa’ també en l’àmbit audiovisual.

PROMOCIÓ

Vàries institucions destacades en l’àmbit audiovisual van donar suport a la candi-
datura:  destaquem el de l’Acadèmia del Cinema Català i, en l’àmbit espanyol, el 
de FAPAE i PROA. A més, l’Associació UNESCO Igualada va proveir un valuós suport 
estratègic durant tot el procediment.

Moment clau: defensa de la candidatura a París i designació final

A finals de juliol, representants de l’Ajuntament de Terrassa i el Parc es van desplaçar 
a la seu de la UNESCO a París per reunir-se amb la directora de Divisió de Creativitat 
i defensar l’interès indiscutible de Terrassa per unir-se a la Xarxa de la UNESCO 
(UCCN) en la secció FILM.

Finalment, el 31 d’octubre arriba l’esperada designació de Terrassa: ara sí, formava 
part de la xarxa UNESCO en la secció FILM, amb altres 12 ciutats del món com 
Galway, Bradford o Sidney, i primera ciutat espanyola en assolir el reconeixement 
com a CIUTAT DE CINE.  La distinció suposa per a la ciutat ressò internacional, bran-
ding amb un impacte i valor afegit valuosíssim i projectes interculturals i transversals 
amb agents de tot el món.

És per això que, actualment, des de la Taula Local de l’Audiovisual i amb el suport del 
holding municipal, s’està treballant en l’organització de diverses accions que donin 
resposta als compromisos assumits en rebre la designació. Per exemple, la creació 
d’un festival o certamen audiovisual que centrarà se centrarà a donar visibilitat i 
suport entre els joves creadors a aquells valors que la UNESCO abandera des de 
fa anys. Terrassa aportarà així una nova plataforma on el llenguatge audiovisual i el 
compromís amb valors com la igualtat, la sostenibilitat o la interculturalitat estiguin 
ben presents.

Valorant que l’audiovisual podia aportar encara 
més valor al teixit industrial de la nostra ciutat 
i amb l’objectiu de treure el màxim profit al 
gran potencial existent es crea la Taula Local de 
l’Audiovisual el mes de març de 2017.

El 31 d’octubre arriba l’esperada designació 
de Terrassa com a membre la xarxa de ciutats 
cratives de la UNESCO en la secció FILM. Amb 
altres 12 ciutats del món com Galway, Bradford o 
Sidney, és la primera ciutat espanyola en assolir 
el reconeixement com a CIUTAT DE CINE.

Un valor implícit en tot el procés és l’aposta per la 
internacionalització de la marca ‘Terrassa’ també 
en l’àmbit audiovisual.
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Relació amb els mitjans: impactes, col·labo-
racions, rodes de premsa.
Dins les tasques de promoció, continuem en el camí de consolidar la presència del 
Parc en mitjans nacionals i estrangers realitzant tasques d’acostament i seguiment 
amb periodistes i professionals dels mitjans de comunicació.

La bona sintonia amb una gran part d’ells s’ha traduït aquest 2017 en una cobertura 
molt completa de les activitats que acollim al Parc i han estat convidats i informats 
oportunament dels esdeveniments més destacats impulsat per l’equip del Parc.

Es continua treballant perquè aquesta dinàmica serveixi per acostar encara més el 
Parc a la ciutadania a través de notícies aparegudes a les pàgines de mitjans locals 
i nacionals.

Per posar un exemple que demostra l’esforç per mantenir als mitjans locals infor-
mats i així també arribar a la ciutadania, el Diari de Terrassa només en l’últim semes-
tre de 2017 va realitzar 15 impactes en les seves edicions amb el Parc Audiovisual o 
els seus responsables en el centre de la informació (una mitjana de més de 2 articles 
al mes).

A les xarxes socials, continuem promocionant tota l’activitat del Parc, oferint molt 
material gràfic i informació rellevant pels seguidors. En 2017 es van crear els comp-
tes d’Instagram del Parc, el twitter de la Terrassa Film Office i de ‘Terrassa City of 
Film’, a més del compte de Facebook del Parc amb de 2400 seguidors.

Totes aquestes plataformes serveixin de canal per enfortir el vincle interactiu amb 
els usuaris i seguidors, molts d’ells del sector i, alhora, com a ‘contenidor’ informatiu 
imprescindible.

PROMOCIÓ

El 2017 l’equip del Parc va oferir tot el seu suport 
i col·laboració en 2 grans convocatòries de prem-

sa i visites a rodatges que, en total, van aplegar 
més de 200 periodistes de tota Espanya. 
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El Parc a la televisió xinesa

Al mes d’octubre vam rebre la visita de periodistes xinesos del programa ‘World Film 
Report’ del canal xinès CCTV-6 dedicat íntegrament al cinema, proposta que ens va 
arribar des de la Catalunya Film Commission i la seva directora, Carlota Guerrero. 
Part del programa gravat aquí era part del contingut d’un magazín centrat en el 
nostre territori com a destí turístic cultural (cinematogràfic) on el Parc es presentava 
com les infraestructures de producció audiovisual més potents de Catalunya. A més, 
donat el gran èxit del film ‘Contratiempo’ a la Xina (protagonitzat per l’actor Mario 
Casas), per a ells va ser una valuosa experiència visitar la principal localització de 
rodatge del film.

El ‘Submarí’ emès des del Parc
Al novembre vam acollir la producció en directe del programa de la ràdio munici-
pal ‘El submarí’, capitanejat per la coneguda periodista Mariona Tomàs. En l’edició 
d’aquell dia tot el contingut del programa es va centrar en la nostra activitat, les 
principals novetats i rodatges acollits, sumat a la participació de part del nostre equip 
i d’empreses del nostre clúster. Un dels punts forts del programa va ser l’entrevista 
que va fer la presentadora al director de Gestmusic, Tinet Rubira que, gràcies a la 
seva predisposició, va fer-se un lloc a l’agenda en plena producció d’OT.

La col·laboració entre l’equip i la producció del programa va ser molt satisfactòria i 
un clar exemple de ‘Win-Win’ amb un mitjà de comunicació local.

La presència en els festivals de cinema més 
consagrats d‘Europa demostren que aquest 
2017 ha estat l’any d’obrir fronteres i camins a la 
internacionalització de la nostra activitat.

PROMOCIÓ
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Suport a les productores

Seguint amb les tasques de suport a les productores que ens visiten des del Parc 
vam oferir tota la col·laboració possible en 2 grans convocatòries de premsa que, 
en total, van aplegar més de 200 periodistes de tota Espanya. Es tracta de la roda 
de premsa de presentació d’OT, al mes d’octubre i la convocatòria i visita al set de 
rodatge del film ‘El fotógrafo de Mauthausen’, al plató 1 i localitzacions de l’antic 
Hospital, al novembre, amb la presència de la directora Mar Targarona i l’actor prin-
cipal, Mario Casas.

Durant tot l’any, la bona sintonia amb els periodistes de la ciutat aconseguida en 
gran mesura per donar a conèixer el Parc i fer molt estreta la relació, s’ha traduït en 
una cobertura molt completa de les activitats que acollim al Parc. En aquest sentit, 
es continua treballant perquè aquesta dinàmica serveixi per acostar encara més el 
Parc a la ciutadania a través de notícies aparegudes a les pàgines de mitjans locals 
i nacionals.

Presència a Festivals de Cinema i mercats 
europeus
Aquest 2017 ha estat l’any en el qual el Parc ha estat present per primera vegada 
en diverses cites del món audiovisual de gran rellevància en el panorama audiovisual 
actual per motius diferents però en tots els casos responent a plans de promoció 
de la nostra activitat i alhora de captació de produccions en l’àmbit europeu i món 
anglosaxó. Ha estat l’any d’obrir fronteres i camins a la internacionalització de la 
nostra activitat.

Exposició ‘Tòrax Fantàstic’ al festival Internacional de cinema fantàstic de Sitges 
2017 - 50è aniversari

Al mes d’octubre, el Parc va participar dins la programació del Festival de Sitges 
2017 a través de l’exposició ‘Tòrax fantàstic’ a l’Hotel Melià de la ciutat que, durant 
10 dies, es converteix en la capital de la fantasia, el terror i el món fantàstic.

L’antic Hospital del Tòrax de Terrassa és una localització reconeguda del cinema 
català i seria difícil trobar professionals del cinema a Catalunya que no hagin estat 
presents a les produccions que ha acollit fins ara. I gairebé cada any el Festival de 
Sitges obre les seves portes projectant pel·lícules realitzades al Parc Audiovisual i, 
moltes d’elles, a localitzacions de l’antic hospital.

L’exposició va servir de repàs a la història del cinema fet aquí, amb fotografies que il-
lustren el pas de grans noms del cinema de gènere per aquest indret únic. ‘Frágiles’, 
‘El Maquinista’, ‘Los sin nombre’, ‘Mientras duermes’, ‘Mamá’, o ‘Muse’ (justament, 
estrenada al festival) són alguns dels títols més coneguts del cine fet a casa nostra.

Com a colofó de l’expo vam organitzar una trobada informal amb dos grans del 
cinema del nostre país: el cineasta Jaume Balagueró, un dels directors que més 
ha rodat al Tòrax i els platós del Parc i el director d’art Balter Gallart, també un dels 
grans professionals que ens ha visitat més d’una vegada amb diverses produccions.

Mercats internacionals: Cannes, Berlin i Londres

Aquest 2017, el Parc s’ha situat definitivament dins el panorama audiovisual inter-
nacional participant per primera vegada en 3 dels principals mercats audiovisual 
d’Europa: Le Marché du Film (Cannes), European Film Market (Berlinale) i Focus 
(Londres). Aquest acostament als grans punts de trobada de productors, distribuïdors 
i localitzadors, es troba en la línia d’internacionalització que el Parc es proposa també 
per als pròxims anys.

PROMOCIÓ



MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2017MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2017

PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA38 39

CLÚSTER EMPRESARIAL

Els nivells d’ocupació dels espais destinats a acollir les empreses del clúster del Parc 
ha estat la tònica al llarg dels anys. Aquest any, però, s’ha arribat al nombre màxim 
de companyies que resideixen al Parc. Aquest any, hem passat de 34 a 39 empreses 
residents.

Malgrat la forta competència d’espais d’oficines a la ciutat i rodalies, es manté l’es-
forç per part de l’equip per fer conèixer les instal·lacions del Parc aconseguint assolir 
el bon nivell d’ocupació actual. El valor afegit de formar part del clúster del Parc, en 
un entorn professional ric i acompanyats de les grans produccions que omplen platós 
i localitzacions reforcen l’atractiu d’instal·lar-s’hi aquí. Amb una ocupació mitjana 
de més de 200 treballadors diaris, el volum d’activitat dia rere dia al Parc el fan un 
centre de treball que avança a tota màquina.      
 

Activitats amb les empreses residents

Des del Parc, es continuen realitzant accions concretes que permeten crear compli-
citat i germanor entre les empreses que conformen el clúster.

Tradicionalment, eren dues les activitats compartides amb els treballadors del clúster 
i organitzades per l’equip del Parc: Sant Jordi i Nadal. Aquest 2017 hem sumat una 
nova proposta, molt ben rebuda pels residents: el dinar de benvinguda de l’estiu, 
amb una gran paella a l’aire lliure. Per rebre l’estiu d’una manera diferent vam con-
vidar als professionals a una PAELLADA a l’aire lliure i cuinada ‘in situ’ amenitzada 
amb una Jam Session oberta de la mà dels amics de Barcelona Clàssic Concert i 
Audiv produccions. Com dèiem, la proposta - que tornarem a repetir - va tenir una 
càlida rebuda per tots.

Les altres dues celebracions, a l’abril i al desembre, ja són un clàssic al Parc: els 
jardins i la sala pont, respectivament, es converteixen en un espai ideal on compartir 
experiències, projectes i moments distesos durant les intenses jornades de treball. 
Ara també, se suma la trobada d’estiu oferida a tots els treballadors.

Destaquem també les visites que el Parc ofereix periòdicament als professionals del 
clúster perquè coneguin a fons el recinte, una activitat imprescindible per fomentar el 
sentiment de pertinença des del coneixement del lloc on es troben instal·lats.

Per Halloween 2017 van acompanyar-nos a la visita guiada pels espais comuns i no 
tan coneguts com la sala museu, els jardins, la capella, però de manera especial per 
aquella oportunitat també alguns indrets de l’Antic Hospital del Tòrax. Una oportunitat 
única per veure part de les ‘entranyes’ del mític edifici que serveix any rere any de 
localització de moltes produccions audiovisuals.
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Tres celebracions van aplegar a tots els 
treballadors del clúster i ja són un clàssic a 
l’entorn del Parc: Sant Jordi, dinar de ben-
vinguda de l’estiu i Nadal. En cada trobada, 
més de 50 professionals comparteixen un 
moment distès acompanyats de companys 
o famílies.
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Empreses residents - Clúster empresarial Parc Audiovisual
 · [ad] Comunicació
 · Albira Solutions
 · Another light
 · Audiv produccions
 · Barcelona Classic Concert
 · Buda
 · Cinegrúas
 · Dani Trujillo. Composición / Sonido
 · Dap Solutions
 · Espai Vip
 · Iberdeli
 · Interloqua
 · Kineasia S.C.P. / Cine Àsia
 · LaAnet
 · Nostromo Pictures 
 · Open provider
 · Prime Multimedia
 · Sensofar 
 · Sistemas Mecatrónicos
 · StudioCreax
 · Tecnologika
 · The Two Marias
 · Vac in Bag
 · VSN
 · 2CR - Filmoteca de Catalunya (ICIC)
 · Tub d’assaig

Incorporacions 2017
 · Antycip Iberia
 · Asincron
 · Comaser Internacional
 · Golver Innova
 · Josep Viciana Mofort
 · OneWork Bussines Group
 · Panona Import
 · Proyectos MB / Eima Egara
 · David Borràs Cima
 · Jordi Gregori Miralles
 · Alex Tarradas Rubio

CLÚSTER EMPRESARIAL

El valor afegit de formar part del clúster del Parc, 
en un entorn professional ric i acompanyats de 

les grans produccions que omplen els platós 
reforcen l’atractiu d’instal·lar-s’hi al Parc.
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L’obtenció d’ingressos propis de l’activitat del Parc Audiovisual es distribueix en tres 
grans unitats de negoci: primer, el lloguer d’espais per l’activitat audiovisual i esde-
veniments; segon, el lloguer d’espais per l’activitat clúster empresarial i, per últim, 
la prestació de serveis complementaris al lloguer, sent el primer bloc el que té el pes 
més gran sobre el conjunt.  

Si fem una anàlisi detallat de l’activitat audiovisual observem que, així com l’any an-
terior les principals fonts d’ingressos de l’activitat audiovisual es varen obtenir de les 
produccions publicitàries i els llargmetratges de mitjà-gran format, a l’exercici 2017 
les principals fonts d’ingressos s’han obtingut, per ordre de magnituds econòmiques, 
dels llargmetratges de mitjà-gran format, la publicitat, i la televisió (a través del talent 
show ‘Operación Triunfo’).

Així mateix, 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 a la societat una rendibilitat addicional de les instal·lacions audiovisu-
als, amb ingressos diversos que no provenen purament de la producció audiovisual, 
com són el lloguer de sales i de magatzems, o els esdeveniments diversos al claustre 
i a la capella, entre d’altres.

INDICADORS ECONÒMICS

Audiovisual Clúster Serveis

2017

31%

19,23%

50,03%
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En aquest apartat, per al Parc ha estat un any molt intens, seguint la línia d’anys an-
teriors i, fins i tot, superant nous reptes. A continuació detallem les tasques i activitats 
portades a terme.

Desenvolupament del pla integral de manteniment preventiu i correctiu: inclou 
la revisió de l’Alta i Baixa tensió elèctrica, clima, ascensors, parallamps, sistema de 
protecció contraincendis, estat de l’aigua de consum, sistemes informàtics de control 
(clima, portes), tractament preventiu contra la legionel·losi...

A través d’aquest programa preestablert en part per l’empresa de manteniment 
INELT i executat a través de l’operari que aquesta destina, s’ha acomplert a la res-
ponsabilitat normativa pel que fa al manteniment d’instal·lacions, així com –en un 
segon pas- establir mesures de prevenció que puguin evitar avaries a mitjà termini, 
fonamentalment, en les instal·lacions en ús habitual (zones de producció audiovisual 
i clúster empresarial).

Val a dir que l’augment d’activitat, encapçalat per grans projectes com Operación 
Triunfo 2017, i també, el progressiu envelliment de les instal·lacions, han intensificat 
les tasques de manteniment correctiu (avaries i millores). Per altra banda, la mateixa 
idiosincràsia de l’edifici de l’antic hospital (protegit en l’àmbit patrimonial) i alhora, un 
espai rehabilitat només parcialment, també aboquen a imprevistos de molt impacte, 
encara més quan el manteniment preventiu d’aquest edifici – i per raó de recursos 
materials i humans- és molt bàsic.

Conjuntament amb l’instal·lador COBRA, i després de revisar i reparar la línia d’Al-
ta Tensió de 3 km. que uneix el Parc amb la subestació Ègara, s’aconsegueix posar 
en marxa el nou subministrament energètic que permet augmentar la demanda fins 
a 8000 KW. Les conseqüències favorables han estat:

a. S’augmenta de forma molt considerable el potencial de creixement del recinte, ja 
que la disponibilitat de subministrament no serà un impediment en casos com, per 
exemple, l’adequació de nous espais a dins de l’antic hospital o la creació de noves 
infraestructures al recinte. Es millora per tant, la competitivitat general del projecte 
PAC i també, Orbital 40.

b. L’anterior subministrament, de fins a 1MW, ha pogut ser cedit a usos exclusius 
del 2CR - Centre de Restauració i Conservació de la Filmoteca de Catalunya, 
acomplint així els acords entre administracions i alhora, facilitant l’activitat diària 
d’aquest equipament.

c. S’ha pogut donar resposta, de forma immediata, a una necessitat crítica d’un 
client prioritari: Gestmusic, qui en la producció del programa Operación Triunfo 
2017, ha necessitat posar en marxa 2.400m2, l’espai de l’Acadèmia (part del 
programa en directe). Aquests espais, només podien encabir-se en el Centre Lo-
gístic i per necessitats de potència i terminis d’execució (només 3 mesos) hauria 
estat inviable si no s’hagués disposat d’un subministrament com el nou, així com 
d’un transformador específicament instal·lat per aquestes necessitats. A banda, i 
pel que fa al rendiment a futur del recinte i els seus equipaments, s’aconsegueix 
que una nau (centre logístic) amb un anterior recorregut de mercat difícil (no 
gaudia de serveis de cap tipus) ara sigui un espai completament funcional i apte 
per a tot tipus d’activitats empresarials.

Rodatges amb requeriments especials
Durant aquest any el Parc ha acollit activitats que han requerit un ampli i molt 
exigent desplegament tècnic i de recursos humans. Com a exemple, el programa 
Operación Triunfo 2017, que va desplegar-se entre maig de 2017 i març de 
2018, i presentava dos fronts de producció intensiva: el de l’’Academia’ (un espai 
on es rodava i alhora es treballava quasi 24/dia) i el plató 3 (les 15 gales set-
manals). A més, involucrant-hi 200 persones d’equip tècnic i 500 com a públic, 
fet que augmentava la incertesa (i gravetat) de qualsevol necessitat diària i ha 
empès a tot l’equip del Parc (i la instal·lació) a un rendiment a màxims, en molts 
moments, al límit.

Borsa de treballadors per la posició d’auxiliars de rodatge: les necessitats 
associades a l’activitat han requerit posar en marxa una borsa de professionals 
que pogués donar suport, a mida de necessitats i pics de treball, a l’activitat de 
suport de rodatges. El procediment s’ha tutelat des del departament de Recursos 
Humans municipal, amb la participació executiva del Parc tant en la definició de 
requeriments com la posterior selecció.

DEPARTAMENT TÈCNIC I D’INFRAESTRUCTURES

El gran volum d’activitat a platós ha marcat 
aquest 2017 un gran desplegament tècnic i 

humà per assolir els objectius i donar serveis a 
els produccions.
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Noves licitacions del serveis de consergeria i ascensors: seguint els procedi-
ments habituals i procedents, s’ha fet la renovació del servei que dispensava IMAN 
Corporation pel que fa a consergeria. L’empresa que va sortir adjudicada va ser 
WAKEFUL, mantenint les anteriors condicions de servei 24/365d.

Reparacions i sanejaments de la finca i determinades instal·lacions en el marc de la 
relació Parc Audiovisual i Patrimoni Municipal, i que han desembocat en el saneja-
ment de parcel·les, reparació de lones de protecció de l’antic hospital, sistemes de 
climatització, etc. Aquestes tasques han estat assumides per Patrimoni Municipal i 
han comptat amb la col·laboració, pel seguiment, de personal de Parc Audiovisual.

Actualització tècnica del Pla d’Autoprotecció (PAU), millorant el sistema general 
d’avís (sirenes) de tot el recinte

Nous plantejaments del servei integral de telecomunicacions: s’està en fase 
d’estudi per tal de millorar les prestacions actuals, fins i tot, reconsiderant el model 
(solucions íntegrament al núvol). Telefónica Open Future

DEPARTAMENT TÈCNIC I D’INFRAESTRUCTURES

Amb la posada en marxa del nou subministra-
ment energètic de 8MW, el Parc ja té capacitat 

per poder operar a ple rendiment i continuar així 
amb el seu creixement.
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Valoracions globals.
L’activitat d’explotació al PAC durant l’any 2017 ha estat d’altíssima exigència - ho 
reflecteix l’elevat nombre de produccions, esdeveniments i el dia a dia de les empre-
ses del clúster. El perfil de projectes d’alta gama com OT 2017 que ha reincidit, 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 
i també,  en d’altres àmbits relacionats amb el Departament Tècnic. 

En aquesta línia, el rendiment de les infraestructures ha estat notable però amb 
algunes incidències sensibles, tenint en compte a més, que s’han aplicat mesures 
correctives de les avaries/desperfectes basades principalment en criteris de conten-
ció 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 
anys anteriors, assolint 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 i davant 
exigències futures dels clients.

Pel que fa a aspectes de planificació estratègica i de serveis del complex, s’ha 
consolidat el pla de seguiment i revisions normatives del Parc en funció del vigent 
reglament d’instal·lacions industrials; així com la consecució anual del pla de man-
teniment preventiu i obligatori. A banda, s’està treballant per millorar l’actual servei 
de telecomunicacions, reconsiderant la tipologia actual i orientant-la a solucions en 
el núvol.

DEPARTAMENT TÈCNIC I D’INFRAESTRUCTURES

La posada a punt del centre logístic convertit en 
l’’Academia’ d’OT ha suposat un gran esforç de 
coordinació per optimitzar els terminis d’execució 
d’obres.
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RELACIÓ  AMB ALTRES INSTITUCIONS

A mitjans de l’any passat es fa la posada en marxa conjuntament amb Teléfonica 
Open Future, d’un programa d’acceleració de startups orientat a projectes de base 
tecnològica i perfil audiovisual. En aquesta línia, s’ha creat un ecosistema acadè-
mico-empresarial on participen també la UPC, el Dep. d’Innovació de l’Ajuntament 
de Terrassa, l’ESCAC, la Fundació CECOT, la Cambra de comerç, PROA i empreses 
com Visyon, que servirà de referent als projectes que sorgeixin del programa. L’ob-
jectiu final d’aquesta iniciativa és aconseguir retenir el talent que acadèmicament es 
cou a la ciutat i mitjançant l’acompanyament professional de projectes, afavorir que 
aquests es quedin a Terrassa.

El Parc va estar present en el 4YFN i el Mobile World Congress, com al part de la col.
laboració amb Teléfonica. 

Actualment, estem en plena fase de desenvolupament i acabem de començar amb 
el projecte, encara molt incipient.

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

En l’àmbit de la sostenibilitat el Parc també ha fet passes endavant dins lesTrobades 
de treball amb el Dr. Álvaro Luna, de la UPC, i el Departament Municipal de Medi Am-
bient, per tal d’estudiar la viabilitat de millorar els sistemes de producció energètica 
del recinte. Començant per un estudi de sostenibilitat fotovoltaica (actualment en 
mans d’un alumne de final de grau d’enginyeria), així com alternatives, per exemple, 
basades en geotèrmia.

2017 ha estat un any molt productiu en el camp 
de les relacions amb institucions, centres forma-
tius i empreses relacionades amb l’emprenedoria 

tecnològica per tal de crear col·laboracions i 
projectes comuns.

La designació de Terrassa com a CIUTAT DE 
CINEMA per la UNESCO representa tot un 
orgull i també un gran repte que posiciona 
Terrassa en el mapa de ciutats creatives del 
món.

Col·laboracions amb ens municipals
Participació activa en el grup de treball impulsat pel Servei Municipal de Relacions 
Internacionals i orientat al City Branding i la definició de la ‘Marca Terrassa’ i que 
conclourà el 2018 amb un programa específic d’actuacions. L’equip del Parc ha 
participat activament també en el grup de treball impulsat pel Servei Municipal de 
Cultura i en relació al projecte Ciutats Pilot de l’Agenda 21 i en l’Interreg Med-Chi-
mera de la Unió Europea.

També ha estat en la organització i participació en la taula rodona de la jornada im-
pulsada pel departament de Relacions Internacionals municipal i que, en el marc de 
l’Eurocities, s’organitzava conjuntament amb Barcelona. Aquesta estava orientada a 
tallers de treball relacionats amb Indústries Creatives i va congregar especialistes de 
tot Europa.
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CONCLUSIONS

El 2017 ha estat un any de molta activitat i elevada demanda de serveis i ocupació 
dels espais en les 3 línies d’activitat.

L’activitat audiovisual ha tingut amb un ritme constant al llarg de l’exercici, amb 
un elevat grau d’ocupació dels espais, així com un elevat nombre de produccions 
portades a terme, no tan sols a les instal·lacions del Parc Audiovisual, sinó també a 
la ciutat de Terrassa (Film Office). La resta de localitzacions naturals del Parc, també 
han mantingut el seu bon ritme d’acollida. Destaca l’edifici Hospital del Tòrax, que 
ha estat la localització escollida per portar a terme espots publicitaris, videoclips, i 
curtmetratges. També ha estat localització complementària de llargmetratges, roda 
de premsa inclosa, com és el cas de la producció cinematogràfica ‘El fotógrafo de 
Mauthausen’.

El bon posicionament ja fixat dins el sector del qual gaudeix el Parc fa que es tingui 
en compte a l’hora d’engegar noves produccions audiovisuals per part de les pro-
ductores i creadors, molts d’ells ja clients habituals i, per tant, bons prescriptors. És 
el cas de directors ja consagrats com en Jaume Balagueró o l’Oriol Paulo, aquest 
últim, produint tota la seva filmografia ja sigui dirigint o com a guionista des del Parc 
Audiovisuals i localitzacions de Terrassa (‘Los ojos de Julia’, ‘El cuerpo’, ‘Secuestro’, 
‘Contratiempo’ i ‘Mientras dure la tormenta’). Cas inèdit i també sintomàtic de la 
fidelització d’equips i directors que lideren, avui en dia, la producció cinematogràfica 
espanyola.

Tot i de les dificultats del sector i la posició desigual respecte a altres regions de la 
península com és el cas de Canàries o Navarra (i també d’altres països d’Europa) 
amb incentius fiscals molt més avantatjosos, seguim treballant i acollint rodatges, 
oferint un servei integral i diferencial. Fent, al cap i a la fi, un esforç molt important 
per tal de seguir sent un puntal atractiu dins les localitzacions destacades del sud 
d’Europa.

La forta competència que suposa el fet esmentat abans, fa que hàgim d’apostar 
de manera clara per la internacionalització. Treballem aquesta línia també des d’un 
doble vessant: unim esforços per fer-nos reconeguts fora de les nostres fronteres 
alhora que reforcem la marca Terrassa allà a on ens desplacem. Tot un repte de 
responsabilitat marcat encara més des que la ciutat gaudeix d’una distinció tan im-
portant com la que suposa ser Ciutat Creativa de la UNESCO.

La designació de l’ens internacional obtinguda el 2017 marca un punt d’inflexió que 
genera gran il·lusió però també una forta responsabilitat en les tasques a desenvo-
lupar a partir d’ara per tal de defensar aquest ‘títol’ que només 13 ciutats al món 
llueixen. Se suma així a la feina pròpia del centre de producció una que va més enllà 
i ens situa en posició de prendre decisions creatives que uneixin la nostra tasca amb 
els valors que la UNESCO defensa des del seu origen.

Cal esmentar, per últim, la nova línia de negoci d’explotació del Parc com a espai 
d’esdeveniments i celebracions que comença ja a donar els seus primers resultats. 
Una aposta que genera una forta implicació per a gran part de l’equip i que, de ben 
segur, se suma a les tasques centrals i resultats del Parc els pròxims anys.

L’alta demanda de serveis al Parc -tant als platós, 
clúster empresarial i acollint esdeveniments- ha 
marcat un any d’intens treball al qual se li sumen 
les tasques d’acostament del Parc a la ciutat.
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