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DE 

CATALUNYA SL

ServeisEl Parc Audiovisual de Catalunya és una 
societat de capital públic, participada en 

un 80% per l'Ajuntament de Terrassa, a 
través de la seva societat Patrimoni 

Municipal de Terrassa SL i en un 20% per 

la Generalitat de Catalunya, a través de 
l'Institut Català de les Empreses 

Culturals (ICEC). 

La seva principal activitat és la promoció
del sector audiovisual i gestió del Parc 

Audiovisual emplaçat a la finca 

coneguda com antic Hospital del Tòrax. 

Adreça

Carretera BV-1274, Km 1, 08225 Terrassa

Com contactar

Correu electrònic: info@parcaudiovisual.com

Telèfon: 937 875 959 

Platós

No importa si és una producció per a 

cinema, una sessió de fotos o la campanya 

publicitària més exigent. Els nostres platós, a 

Terrassa (Barcelona), estan dissenyats per 

donar resposta a totes les teves necessitats.

A més, tindràs accés a tot un seguit de 

localitzacions properes ja que des de la 

Terrassa Film Office del Parc et gestionarem i 

facilitarem tots els permisos per rodar, de 

manera ràpida i sense restriccions a casi tots 

els racons de la ciutat. 

Trobareu tota la informació tècnica a través 

d’aquest enllaç. 

Platós per a televisió

Els platós 1 i 2 del Parc Audiovisual compten 

amb la preinstal·lació adient que permet la 

gravació i realització de qualsevol tipus de 

programa televisiu en format d’HD i fins a 12 

càmeres simultànies. Els serveis auxiliars 

compten amb un primer espai de distribució

-optimitzat a nivell climàtic i SAI elèctric- on 

es centralitzen els racks d’A/V. Des d’aquí, les 

múltiples senyals es reparteixen a les sales 

de control, so i il·luminació. La configuració

de la instal·lació és adaptable a qualsevol 

requeriment de l’usuari final.

A més, el Parc Audiovisual compta amb un 

doble circuit de fibra òptica -de recorreguts 

diferents- a través del quals s’han emès 

programes com els anteriorment esmentats. 



FOMENT DE 

TERRASSA SA

Serveis a la producció

El Parc Audiovisual de Catalunya ofereix una 
àmplia zona d’instal·lacions de 
producció adjacents a platós amb tots els 
serveis i comoditats de suport a rodatges.

CAMERINOS i VESTUARIS
Diferents categories de sales, ‘normals’, ‘VIP’
i adaptades, convenientment ubicades a 
les proximitats dels platós. També té una 
sala de descans/ assajos per oferir 
un ambient relaxat que permeti la 
concentració al mateix temps que la 
tranquil·litat.
Els vestidors estan condicionats per cobrir 
totes les necessitats d’actors, extres i 
figurants.

SALES DE MAQUILLATGE I PERRUQUERIA
Espaioses, ben 
il·luminades i equipades amb tot el 
confort que exigeixen,aquestes sales 
tenen safates de rentat de 
cabell i mobiliari necessari per al 
desenvolupament de les produccions.

MAGATZEM / TALLER
La nostra nau, de grans dimensions amb 
entrada de vehicles de gran format, es 
caracteritza per la seva versatilitat ja que pot 
ser condicionada segons lesnecessitats de 
cada producció. Ideal per a equips de 
producció nombrosos,emmagatzematge 
d’equips de so i càmeres o assajos previs 
al rodatge.
Taller de creació polivalent (escenografia, 
fusteria, escultura, atrezzo, etc).

Localitzacions

La Terrassa Film Office del Parc Audiovisual 

de Catalunya, a través dels seus serveis 

professionals, gestiona gratuïtament tots 

els permisos de rodatge dels espais públics 

i facilita el suport necessari a les 

productores perquè puguin optimitzar els 

seus recursos. Així doncs, al Parc no només 

trobaràs totes les infraestructures 

tècniques per portar a terme qualsevol 

tipus de producció audiovisual, si no que 

també tindràs accès a un gran ventall de 

localitzacions properes i variades de la 

ciutat. Un servei integral en un espai que et 

dóna totes les facilitats. 

Living Lab Terrassa  

Per al Parc Audiovisual de Catalunya, a banda 
dels rodatges i els platós, hi ha moltes més 
oportunitats amb la creació de l’ALT–
Audiovisual LivingLAB de Terrassa únic en la 
seva especialitat, l’audiovisual. 

L’obertura de l’ALT respon al propòsit de 
posar en contacte de forma efectiva 
l’audiovisual, la producció industrial i la 
ciutadania. Per aquesta raó, entre els 
objectius de l’ALT figura el de convertir-se en 
un espai per a la interacció i el diàleg entre 
l’audiovisual i la creació industrial. 

Això implica una manera de transformar la 
creativitat en un actiu audiovisual, on 
convergeixin producció i creativitat, capaç de 
generar creixement econòmic. Per tant, l’ALT 
se centra en la creació col·lectiva i pot ajudar-
nos a materialitzar la creativitat i la innovació
audiovisual amb un futur èxit.

Hi ha un interès en el desenvolupament de 
nous talents, així com la consolidació dels 
productes que encara no han arribat al 
mercat. Això li dóna valor a l’organització en 
l’assoliment de l’optimització, l’estalvi i en 
molts casos, la reducció dels recursos (temps, 
cost, etc.). L’ALT ajuda a aconseguir l’èxit dels 
projectes mitjançant l’ús de tècniques i 
metodologies innovadores per adaptar-se a 
cada cas i amb resultats mesurables.
L’ALT ofereix les següents:solucions :
– Assessorament i supervisió dels projectes 
audiovisuals
– Orientació professional en el sector 
audiovisual

– La formació qualitativa de l’àrea 
audiovisual
– Metodologies innovadores i processos de 
creació col·lectiva
– Laboratori de desenvolupament 
audiovisual
– Plataforma d’I + D
– Cursos especialitzats
– Una comunitat audiovisual que explora, 
per exemple, la narrativa audiovisual i les 
seves fronteres


