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Presentació del President 
 

L’any 2020 ha estat un any especial, que ens ha canviat la vida a tots, i que també ha canviat a la Fundació 

Palo Alto. El començàvem encara amb la incertesa de no saber si renovaríem la concessió de l’espai Palo Alto, 

el lloc que ens va veure néixer fa més de vint anys, i que ens ha donat aquest caliu tan especial. A sobre, el 

mes de març, la pandèmia de la Covid-19 queia sobre tots nosaltres, obligant a tancar l’espai al públic, aturar 

les activitats i enviar al personal a teletreballar, tant de les empreses que hi residim com de la mateixa Fundació. 

Però com no tot són notícies dolentes, i al final el sol torna a sortir. Al juny vam renovar la concessió per als 

pròxims quinze anys, donant peu a una nova etapa que iniciem amb il·lusions renovades, i les ganes de 

transcendir als murs de Palo Alto per a esdevenir un referent en el món del disseny i la creativitat, donant a 

conèixer el nostre model i generant un pol d’atracció de talent per a un futur encoratjador. Al setembre també 

tornàvem a obrir les portes al públic, permetent redescobrir l’espai, amb una vegetació que ha guanyat 

protagonisme aquests últims mesos. 

Hem creat un entorn nou de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, que es materialitzarà en la gestió 

dels espais verds de Palo Alto per part de la Fundació, el treball conjunt per a materialitzar noves infraestructures 

que ajudin al naixement i creixement de noves empreses del món creatiu, i a la incorporació en el nostre espai 

en un futur pròxim d’espais renovats que acolliran activitats culturals. 

Aquesta nova etapa també ha implicat la renovació, tant del patronat, com de la Direcció de la Fundació. Per 

això hem desenvolupat un pla estratègic, que ens servirà de guia per als anys vinents, on volem ser la referència 

de la indústria creativa a Barcelona, i el germen d’una nova comunitat de creatius, però també volem 

promocionar el disseny sostenible, aprofitant l’exemple del nostre entorn tan singular. 

Et dono doncs la benvinguda a aquest nou Palo Alto, i t’encoratjo a llegir amb atenció aquesta memòria, que 

t’explica el que fem, i a visitar-nos. 

Sempre seràs benvingut a Palo Alto. 
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Patronat 
 

President 

Antoni Clariana Ortoll 

Vicepresident 

Oriol Quinquillà Capdevila 

Vocals 

Sergi Balaguer Barbadillo 

Xavier Claramunt Domènech 

Bern Donadeu Sans 

Pedro M. Errando Mariscal  

Sergi Hernanz Nogueras 

Javier Mariscal Errando 

Mario Sans Letosa 

Jaume Jané Bidó 

 

Secretari (no vocal) 

Josep Maria Cardellach 

 

 

 

Reunions de patronat 

Durant l’any 2020, el Patronat ha celebrat cinc reunions.  

 

Acords més destacats 

o Renovació del patronat.  Inclou la sortida de l’antic president, Sr. 

Javier Medina Campeny, i del Sr. Fernando Salas, així com el 

nomenament del Sr. Antoni Clariana com a President, del Sr. 

Oriol Quinquillà en la nova figura de vicepresident i la 

incorporació dels nous patrons Srs. Sergi Balaguer, Jaume 

Jané, Bern Donadeu, Xavier Claramunt, Pedro Errando i Sergi 

Hernanz. 

o Signatura de la renovació de la concessió 

o Implantació de reunions telemàtiques en compliment del decret 

Llei 10/2020 de 27 de març. 

o Renovació de la Direcció de la Fundació 

o Unificació dels preus de lloguer per a empreses tractor i 

aprovació de tarifes per a esdeveniments.
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Objectius de la fundació 
 

La Fundació Palo Alto és una entitat sense ànim de lucre creada l’any 1998, que obté els seus recursos de la gestió de l’Espai Palo Alto, i els 

destina exclusivament a les finalitats fixades pels seus estatuts: 

Gestió de l’activitat sense ànim de lucre del Centre Palo Alto, així com la promoció i gestió d’activitats de producció cultural i artística en qualsevol  

centre, com: 

o La promoció del coneixement del centre i de les seves activitats artístiques i culturals, mitjançant visites programades d’entitats educatives i 

d’altres tipus, nacionals i internacionals. 

o La col·laboració en esdeveniments culturals, organitzant conferències, taules rodones, presentacions, tallers i similars. 

o La cooperació amb associacions, fundacions i escoles cedint espais, amb caràcter temporal, per exposicions i similars. 

o La promoció d’acords amb altres Fundacions, així com Universitats, Escoles i centres especialitzats amb la finalitat de reali tzar programes 

de col·laboració mútua amb l’àmbit cultural i artístic. 

o La realització d’activitats de promoció i foment cultural i artístic, mitjançant la constitució de premis, edicions de publicacions, per diferents 

mitjans audiovisuals. 

La creació d’un fons cultural 

La rehabilitació i adequació dels edificis que constitueixen el Centre “Palo Alto” a aquestes finalitats pròpies. 
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Algunes dades de l’any 
  

Espai 

 

Persones 

Activitats 

   152 dies oberts al públic 

2.849 m2 llogats 

   221 especies vegetals diferents 

    17 empreses a Palo Alto 

+200 treballadors al recinte 

      5 treballadors a la Fundació 

5 rodatges i sessions fotogràfiques 

3 edicions del Palo Market Fest 

1 activitat pròpia 
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Activitats 
 

En compliment de la finalitat fundacional i com a complement de la memòria simplificada de l’exercici 2020, es detallen les activitats dutes a 

terme durant l’any 2020, que es caracteritza per dos fets, que han fet que es pugui analitzar la totalitat de l’exercici en tres períodes diferents: 

 

o La pandèmia de la Covid-19 i el conseqüent estat d’alarma a partir del març. 

o La signatura del nou contracte de concessió de l’espai “Palo Alto” el juny 

Per això, s’hauria de dividir el recull d’activitats de la fundació en tres períodes: 

o Període 1 des de gener fins al març. 

o Període 2 entre l’abril i l’agost. 

o Període 3 des de setembre fins desembre. 

 

 



MEMÒRIA 2020  

paloalto.barcelona          6 
 

 

Període 1 · gener fins març 

Aquest primer període de l’any es caracteritza per a una continuació 

de la línia de les activitats desenvolupades per la fundació l’exercici 

anterior.  

La situació de precarietat causada per la manca de la renovació de 

la concessió va ser causa d’una aturada general de qualsevol 

projecte relacionat amb la renovació i rehabilitació dels edificis del 

Centre “Palo Alto”. Malgrat tot, es van planificar diverses activitats. 

Algunes es van poder realitzar però altres van ser cancel·lades pel 

confinament. 

Les activitats més destacades que es van celebrar van ser: 

o Palo Alto es va sumar al festival Off Llum BCN el 14 i 15 de 

febrer.  

Durant dos dies la llum va envair les parets de Palo Alto, donant-li 

colors i textures diferents. Es va il·luminar, per segon any consecutiu 

un dels elements més importants de l’espai, la xemeneia. L’accés 

acollia la instal·lació “Round Cross Light” i la projecció a gran escala 

dels treballs de videoart de l’artista Marc Urtasun. El jardí es va 

il·luminar amb la instal·lació “Oval” i la sala XYZ va acollir la mostra 

interactiva d’escultures sonores Après – Baschet. 

Totes les instal·lacions lumíniques d’aquesta edició, han estat 

ideades per Pasarela, empresa de disseny i muntatge d’il·luminació 

i so, que forma part de la comunitat de Palo Alto. 
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17.500 assistents  

en tres edicions del  

Palo Market Fest  
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La sala XYZ va acollir durant l’Off Llum BCN la mostra 

interactiva d’escultures sonores Après – Baschet un projecte 

de la Universitat de Barcelona 
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A part d’això es van fer cessions d’espais per a les següents activitats: 

El 2 de febrer es va celebrar la sessió oberta “Decepciones y 
oportunidades de la generación de residuos municipales y su 
valorización energética” del Màster en Intervenció i Gestió Ambiental 
de la Universitat de Barcelona i Universitat Autònoma de Barcelona. 

El dia 11 de febrer es va gravar a Palo Alto l’entrevista a Mariana 
Enríquez per la seva obra "Nuestra parte de noche", per a La2 de 
TVE. 

El 17 de febrer, el grup municipal ERC – AM Sant Martí va celebrar 
una reunió 

El 20 de febrer es va gravar la presentació de l’emissió de la pel·lícula 

"Monturiol, Senyor del Mar" de Francesc Bellmunt en el cicle 

"Barcelona…i Acció" del departament de cinema de Betevé. 

La darrera activitat abans del tancament al públic de l’espai Palo Alto 

Barcelona va ser una visita guiada a veïns, organitzada conjuntament 

amb l’associació de veïns de Diagonal Mar 
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Període 2 · abril fins agost 

El segon període de l’any està marcat, en primer lloc pel confinament total, que va implicar el tancament de l’espai Palo Alto, i en conseqüència, 

no es va celebrar cap esdeveniment. En segon lloc, aquest període es va caracteritzar per la signatura de la renovació del contracte de concessió 

amb l’Ajuntament de Barcelona, i la renovació de la Direcció de la Fundació.  

A finals del mes de juliol, es va fer una sessió fotogràfica per a la marca Pull & Bear. 
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D’altres activitats ja programades, es van haver de cancel·lar, de la mateixa manera que  la resta de les edicions del Palo Market previstes per 

l’any 2020, les següents activitats: 

o El JOJO és un espectacle poètic i visual, basat en una història real, 

que ens farà reflexionar sobre la fragilitat de l'ecosistema i l'impacte 

que exerceix l'ésser humà sobre el nostre planeta. L'espectacle per 

a tots els públics, de la companyia Ytuquepintas, és una peça 

teatral amb tècnica de dibuix sobre sorra, realitzada per l'artista 

Borja González, acompanyada per la manipulació de titelles i 

música en directe. 

 

o El MUT és una proposta de la Fundació Palo Alto consistent en 

projeccions de cinema mut musicalitzat en directe pel col·lectiu 

Visual Phonic. En l’edició prevista per al 29 de març es faria una 

projecció de Buster Keaton. 

 

o Presentació del darrer llibre de l’artista-bibliòfil Frederic Girós, veí 

de Poblenou, les Faules de Esopo (Ysopet). Es tracta d’una edició 

facsímil del llibre editat a Saragossa l’any 1489. En castellà 

vernacle i caràcters en gòtica rodona. El llibre conté un pròleg de 

Ramón Cotarelo, besnet d'Emilio Cotarelo Mori. Aquest darrer va 

ser l’autor del pròleg de l'edició facsímil que la Real Acadèmia de 

la Llengua va editar l’any 1929. Els 23 gravats han estat realitzats 

per l’autor exactament idèntics, en format i imatge, a les xilografies 

de mitjans del segle XV, i tots estan estampats artesanalment en 

tòrcul, un a un. Està previst tornar a celebrar aquest acte l’any 

2021. 

Aquests tres actes van haver de ser cancel·lats. Al mes de juliol complint la normativa de seguretat sanitària, es va gravar el programa de TVE 

Jo soc Erasmus al recinte de Palo Alto Barcelona.  



MEMÒRIA 2020  

paloalto.barcelona          12 
 

Període 3 · a partir de setembre 

A partir del setembre, les portes de l’espai Palo Alto es van tornar a obrir al públic, els dies laborables. L’aturada en l’assistència de públic i de 

les activitats, va permetre una important millora de la vegetació. Aquests últims mesos de l’any, encara es mantenien les restriccions d’aforament 

per causa de la pandèmia, el que va impedir la celebració d’activitats. Encara i tot, es va reprendre el mercat ecològic dels dimarts i es van 

celebrar una sèrie de rodatges i sessions fotogràfiques: 

  

El 29 de setembre, el periodista Antonio Baños entrevistava per al programa Barris, de betevé, al president de la fundació Palo Alto, Sr. Antoni 

Clariana. El programa es va emetre el dia 14 d’octubre. 
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En moments de pandèmia, els exteriors de Palo Alto Barcelona  

han estat espais segurs i demandats per la realització  

de rodatges i programes de televisió 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 13 novembre es va enregistrar diverses escenes per al programa de TV3 La comunitat, presentat per la Bibiana Ballbé. Es va emetre el dia 

25 de novembre conjuntament per televisió i xarxes socials. 
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Els dies 14 i 15 de desembre, es van fer dues sessions per a fotografiar i rodar la campanya de primavera de la cadena d’escoles infantils 

d’idiomes Kids & Us  
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Coincidint amb l’obertura de portes de l’espai Palo Alto, es va reprendre el mercat ecològic setmanal que des de fa anys se celebra en 

col·laboració amb la finca Can Llurich de Canet de Mar. Aquesta activitat representa tant l’apropament al barri com els valors d’ecologia i 

sostenibilitat que sempre han caracteritzat un espai tan saludable com Palo Alto. 

Durant els mesos de novembre i desembre, es va cedir un espai al grup de compres Ceba de mar, per a  coordinar la compra de producte 

ecològic i la preparació dels lots per als associats.  
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A Palo Alto Barcelona hi han més de 

221 especies vegetals diferents 



MEMÒRIA 2020  

paloalto.barcelona          17 
 

Gestió de l’espai verd 
 

Des de la signatura del nou contracte de concessió, els espais exteriors de Palo Alto estan a càrrec de l’Ajuntament. El Consell Director ha 

encarregat, per un període mínim de 3 anys a la Fundació Palo Alto la gestió d’aquests espais. L’equip de jardineria i consergeria vetlla pel bon 

estat de conservació de la flora i la fauna. 

L’acció més destacada de l’any han estat la retirada de les antigues macetes d’amiant que es feien servir per a tot l’espai Palo Alto. En total 

eren més de 20 antics recipients reutilitzats, amb un alt contingut d’asbestos i un risc important per a les persones, sobretot en cas de trencar-

se. Per a realitzar la feina, es va aprofitar l’estiu, i es van prendre totes les mesures de protecció. Per a la retirada dels residus es va comptar 

amb el suport de l’ajuntament. 
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Reunions amb altres entitats 
 

La Fundació manté reunions contínues amb els actors 

principals del sector creatiu i cultural de la ciutat. Malgrat les 

condicions especials d’aquest any, s’han celebrat reunions 

amb les següents entitats: 

o Regidoria d’Indústries creatives 

o Barcelona Activa 

o Gerència del Design Hub 

o Museu del Disseny 

o BCD 

o Fab Lab (Smart Tech City) 

o La Escocesa 
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Consell Director de l’espai Palo Alto Barcelona 
 

Arran de la signatura del nou contracte de concessió, es va crear un nou ens que gestiona l’espai Palo Alto. Aquest ens  està format per 

l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Palo Alto.  

Està previst que celebri dues reunions per any, i la reunió de formació del Consell es va celebrar el dia 1 de juliol, amb els següents punts tractats 

i acordats: 

o Constitució del consell director 

o Explicació del projecte d’incubadora a l’edifici E per part de Barcelona Activa  

o Aprovació de pressupost de gestió de l’espai Palo Alto per part de la Fundació 

o Encàrrec a la Fundació Palo Alto de la gestió dels espais públics per 3 anys. 

A més d’aquests punts, es va demanar posteriorment al Consell Director una moratòria en l’aplicació de les condicions del contracte de concessió 

que es veien afectades per la pandèmia i la situació econòmica, com són l’aplicació dels preus de lloguer i els terminis d’execució de les obres 

de rehabilitació i de la incubadora. 

 

  



MEMÒRIA 2020  

paloalto.barcelona          20 
 

Entrades / sortides d’empreses 
 

L’any 2020 han deixat l’espai Palo Alto Barcelona, el dissenyador Fernando Salas, que va formar part de l’espai des dels seus orígens, a part 

de ser membre del patronat de la Fundació Palo Alto fins al febrer del mateix any. I també, l’Anna Cortés que ha deixat La Cantina després de 

12 anys a Palo Alto Barcelona. 
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Aportacions al fons cultural del patronat 
 

 

 

 

Amb la sortida de l’Anna Cortés de La Cantina, la Fundació ha incorporat al seu fons l’obra de Xavier Mariscal “Comida en la Cantina”, 

que prèviament se situava en aquest espai. 
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Missió 

Gestionar espais destinats a acollir a creadors  

i difondre la creativitat i el disseny 

 

Visió 

Ser referents de la industria creativa en la creació digital 
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Objectius estratègics 
 

La Fundació Palo Alto ha desenvolupat durant l´últim trimestre 

de l’any 2020 un pla estratègic, en el qual ha fixat els següents 

objectius:  

o Creació d’espais de referència per a l’industria creativa 

o Nova imatge de la Fundació 

o Comunitat Palo Alto 

o Promoció del disseny sostenible 

o Gestió de la concessió 

 

Treballem cada dia per a assolir aquests ODS  
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Difusió / impactes  
  

  

Newsletters 

       2 edicions internes 

   163 enviaments interns 

       4 edicions externes 

1,398 enviaments externs 

 

Web paloalto.barcelona 

   7.868 usuaris 

   9.257 sessions 

 22.470 visites 

     55% de Barcelona ciutat 
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  Xarxes socials 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparicions en premsa, radio i TV 

No s’han enviat notes de premsa ni realitzat accions amb mitjans   

   1.698 Facebook 

   3.077 Instagram 

      384 Twitter 

        85 LinkedIn 

   5.244 Totals 

 

Seguidors Nous 

3.287 al 2020 

 

Augment 

63% al 2020 
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Lloguers
81%

Activitats
10%

Altres
9%

Ingressos 2020

Personal
54%

Manteniments
15%

Consums
15%

Amortitzacions
3%

Ajuntament
12%

Impostos
0%

Altres
1%

Despeses 2020

Informe econòmic 
 

Tancament 2020 

 

  

  

 2019 2020  

Ingressos       

Lloguers  445.536   316.577  -29% 

Activitats  184.586   41.030  -78% 

Altres  40.568   35.989  -11% 

TOTAL  670.689   393.596  -41% 

    

Despeses       

Operatives 465.686  284.887  -39% 

Amortitzacions 7.142  7.486  5% 

TOTAL 472.828  292.372  -38% 

    

Resultat Operatiu 197.861  101.224  -49% 

    
Part Ajuntament  82.808   34.120  -59% 

Despeses extraordinàries  23.097  -35.988  -256% 

Impostos  657   812  24% 

Resultat 91.956 102.280 12% 
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Lloguers
89%

Activitats
6%

Altres
5%

Ingressos 2021

Personal
30%

Manteniments
11%

Consums
6%

Amortitzacions
2%

Ajuntament
35%

Altres
16%

Despeses 2021

Pressupost 2021 

 

  

 

 2021 

Ingressos   

Lloguers       338.429  

Activitats       24.635  

Altres         17.300  

TOTAL       380.364  

  

Despeses   

Operatives       242.460  

Amortitzacions           6.000  

TOTAL       472.828  

  

Resultat Operatiu       131.904  

  

Part Ajuntament         131.904  

Despeses extraordinàries + Impostos         0  

  

Resultat         0  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE DE CREACIÓ CULTURAL I ARTÍSTICA PALO ALTO 

Carrer Pellaires 30 - 38 · 08019 Barcelona 

www.paloalto.barcelona 
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