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PRESENTACIÓ DEL PRESIDENT
L’any 2021 ha estat el de la reactivació de Palo
Alto. El primer any complert des de la renovació
de la concessió ens ha posat en marxa, un cop
hem deixat enrere els confinaments i els tancaments.
De la mateixa manera que la natura a Palo Alto
reverdeix cada primavera, aquest any han tornat les activitats als nostres espais, el Palo
Market Fest, els rodatges... però sobretot, els
treballadors que donen aquell ambient tan especial de comunitat
en un entorn únic, que només es dona a Palo Alto.
Hem dedicat l’any a preparar un munt de projectes que ja estan
en marxa o es veuran pròximament, com són: el monitoratge de les
dades ambientals, la rehabilitació de les cobertes, l’obertura
d’un nou espai d’exposicions a la nau Escoleta, una nova publicació sobre la biodiversitat de Palo Alto o el canvi d’imatge de
la Fundació.

Aquest any ha estat doncs l’inici d’un període que preveiem molt
profitós, de creativitat, d’activitats i de relacions amb el
barri i amb l’entorn creatiu de la ciutat. Ens veiem a Palo Alto.
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També l’Ajuntament de Barcelona està donant-li la importància
que requereix l’espai, apostant per la creació d’una incubadora
centrada en el món audiovisual, que suposarà la rehabilitació
integral de l’edifici E de Palo Alto.
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L’ESPAI PALO ALTO HA REBUT
L’ANY 2021 S’HAN REBUT 162
22 VISITES AQUEST ANY, 12 DE
SOL·LICITUDS PER FER ACTIVITATS
COL·LEGIS I LES ALTRES DE
AL RECINTE. D’AQUESTES, ES VAN
DUR A TERME 63, EL QUE SUPOSA CENTRES FORMATIUS INTERESSATS
EN L’ESPAI I LA HISTÒRIA
UN 39% DEL TOTAL.
DE PALO ALTO.
EL LLOGUER DE L’ESPAI PER A
ACTIVITATS (21 ESDEVENIMENTS) DESPRÉS DE L’ATURADA DEL 2020
EL PALO MARKET FEST ES REPRÈN
VA SUPOSAR UN 33%,
A PARTIR DEL JULIOL DE 2021, AMB
LES CESSIONS GRATUÏTES
UN FORMAT DIFERENT, ADAPTAT
I ACTIVITATS PRÒPIES
A LA SITUACIÓ SOCIAL, I, PER TANT,
(20 ESDEVENIMENTS) UN 32%.
LES CESSIONS BONIFICADES PER AMB MENYS ASSISTENTS. ENCARA I
TOT, ES VAN PODER CELEBRAR
ALS MEMBRES DE LA COMUNITAT
8 EDICIONS REBENT UN TOTAL
DE PALO ALTO, HAN SUPOSAT UN
DE 38.774 ASSISTENTS.
35% DEL TOTAL AMB 22 ACTIVITATS.

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:

La realització d’activitats de promoció i foment
cultural i artístic, mitjançant la constitució de
premis, edicions de publicacions, per diferents
mitjans audiovisuals.
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OBJECTIUS DE LA FUNDACIÓ

La creació d’un fons cultural
La rehabilitació i adequació dels edificis que
constitueixen el Centre “Palo Alto” a aquestes
finalitats pròpies.

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

La promoció d’acords amb altres Fundacions,
així com Universitats, Escoles i centres
especialitzats amb la finalitat de realitzar
programes de col·laboració mútua amb l’àmbit
cultural i artístic.
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La cooperació amb associacions, fundacions
i escoles cedint espais amb caràcter temporal per
exposicions i similars.
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OBJECTIUS ESTRATÈGICS
La Fundació Palo Alto ha aprovat durant el primer
trimestre de l’any 2021 un pla estratègic, en el
qual ha fixat els següents objectius:
Creació d’espais de referència per a la indústria
creativa
Generació de la nova imatge de la Fundació
Creació de la comunitat Palo Alto
Promoció del disseny sostenible
Gestió de la concessió

La Fundació Palo Alto, en col·laboració amb Fab Lab
Barcelona, han instal·lat dos equips Smart Citizen
Kit que donen dades en viu dels nivells de soroll,
material particulat (PM) i de CO2 en l’aire. Aquestes dades són obertes i estan a disposició a la web
de la Fundació per a demostrar els beneficis que
aquests indicadors aporten a la ciutadania i a la
vegetació en l’espai.
PALO ALTO
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GESTIÓ DE L’ESPAI VERD

President
Antoni Clariana Ortoll
Vicepresident
Oriol Quinquillà Capdevila
Vocals
Sergi Balaguer Barbadillo
Xavier Claramunt Domènech
Bern Donadeu Sans / Jaume Jané Bidó
Pedro M. Errando Mariscal
Sergi Hernanz Nogueras
Mireia Escobar Costa
Xavier Marcet Gisbert
Secretari (no vocal)
Josep Maria Cardellach

REUNIONS DE PATRONAT
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PATRONAT

Durant l’any 2021, el Patronat ha celebrat quatre
reunions.
APORTACIONS AL FONS
CULTURAL DEL PATRONAT

La Fundació incorpora obres d’art al seu fons, per
la cessió d’espais als artistes per la celebració
d’exposicions a Palo Alto.
Aquest any, la Julie Stamenic, ha cedit deu fotografies de gran format que van formar part de l’exposició Innblásin, celebrada a finals d’any.

ACORDS MÉS DESTACATS

Renovació del patronat. Inclou la sortida per
finalització de mandat dels senyors Mario Sans
i Javier Mariscal.

Increment del fons dotacional de la Fundació
a 30.000 €.
Modificació dels estatuts de manera que es permeti la incorporació de patrons externs a l’espai
Palo Alto.
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Aprovació de la proposta estratègica pels pròxims
anys.

ENTRADES / SORTIDES D’EMPRESES

La Fundació manté reunions contínues amb els
actors principals del sector creatiu i cultural de
la ciutat, però també amb les institucions polítiques i amb nombroses entitats benèfiques, alineades amb les nostres finalitats. Aquest any, s’han
celebrat reunions amb les següents entitats:

L’any 2021 ens han deixat, l’empresa Tekman Education, líder en el seu sector i que es va fundar
a l’espai Palo Alto l’any 2012. També l’estudi
d’arquitectura Bailo Rull arquitectes que ha format part de Palo Alto vint anys ens va deixar per
començar una nova etapa, de la mateixa manera que
va fer a final d’any la fotògrafa Elena Claverol.
Però de la mateixa manera que hi ha gent que marxa, l’espai Palo Alto té contínuament sol·licituds
d’incorporacions, que aquest any 2021, s’han materialitzat en dues incorporacions.
Per una part, l’equip de producció de la pel·lícula
They shot the piano Player, que preparen el Xavier
Mariscal i el Fernando Trueba, s’ha localitzat a
Palo Alto.
Per una altra part, celebrem la incorporació d’Artec Studio, una empresa de disseny lumínic capdavantera al seu sector, amb seus a Barcelona, Madrid, Mèxic i New York.
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Regidoria d’Indústries Creatives
Districte de Sant Martí. Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Barcelona Activa
ADI-FAD
Utopia 126
Esquerra Republicana de Catalunya
Istituto Europeo di Design
Fundació ARED
Fundació Cromosuma
UNRWA Agencia de la ONU per als refugiats
palestins
Transports Metropolitans de Barcelona
Consorci de la Zona Franca
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REUNIONS AMB ALTRES ENTITATS
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CONSELL DIRECTOR DE L’ESPAI PALO ALTO BARCELONA
El Consell Director és l’ens que gestiona l’espai
Palo Alto, i està format per l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Palo Alto.
En les dues reunions celebrades l’any 2021, l’11 de gener
i el 14 de juliol, es van tractar i acordar els
següents punts:
Liquidació de l’anterior concessió.
Evolució del projecte d’incubadora a l’edifici E
per part de Barcelona Activa.
Aprovació de pressupost de gestió de l’espai Palo
Alto per part de la Fundació.

El 18 de novembre va tindre lloc la presentació del
laboratori de les indústries creatives de Palo Alto,
nom que l’ajuntament fa servir per a la incubadora
del món audiovisual, que construirà a l’edifici E.
A aquest acte van assistir entre altres personalitats la Vicepresidenta primera y ministra de Asuntos
Económicos y Transformación Digital Nadia Calviño,
el Primer Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona Jaume Collboni, els regidors de l’Ajuntament
de Barcelona David Escudé i Francesc Xavier Marcé,
i en Mike Blackman director de l’ISE.
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Aprovació de pressupost de gestió de l’espai Palo
Alto per part de la Fundació.
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LLOGUER D’ESPAIS
ANUNCIS
La Caixa. El 22 de setembre Producciones Oxigeno va rodar a la sala Morera un espot per
“La Caixa”.
Seat Cupra. Amb la productora Lee Films a l’exterior es va dur a terme el 22 d’abril el rodatge del vehicle Seat Cupra on es van simular
diferents finals de contes de Disney i el 27 de
juliol amb la productora TF7 TV es va rodar un
espot pel mateix vehicle.
RODATGES DE TV

Les cares dels Gaudí. Rodat amb la productora
In the Sky durant quatre dies, els sis programes
resultants presentats per Tània Sarrias van estar
dedicats als nominats als Premis Gaudí, donant
cita a Palo Alto per col·loquis, xerrades i entrevistes a les persones més rellevants del cinema
del nostre país.
The Rink Films. El 27 d’octubre les escales de
caragol de l’edifici E van ser utilitzades pel rodatge d’un videoclip.

El Corte Inglés. El 17 i 18 de febrer amb la
productora Primo Buenos Aires es va rodar l’anunci “El Corte Inglés, ya es primavera”.
Estrella Damm. El 3 de febrer es va rodar a la
sala XYZ una escena de l’anunci realitzar per la
productora Norte per Estrella Damm.
Seat Arona Ibiza. El passat 29 d’abril es va
dur a terme la sessió fotogràfica dirigida per
My Way Productions del vehicle Seat Arona Ibiza
als exteriors de Palo Alto.
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Salvados. L’últim programa de “Salvados” La Sexta
es va rodar a Palo Alto el 18 i 19 de novembre amb
la participació de l’actriu Maria Galiana.

Link & Co Amb Western Productions es va rodar
als exteriors l’estacionament d’un vehicle de la
companyia Link & Co, empresa holandesa de lloguer
de vehicles.

ESDEVENIMENTS
Urban Talks. Celebrades el 15 de maig, van ser
unes xerrades on es va dialogar sobre l’art, el
patrimoni, l’economia, la tecnologia i la sostenibilitat amb professionals que han destacat per
la seva activitat i que van permetre al públic
veure amb optimisme el futur de les ciutats. Organitzat per Poblenou Urban District, Fab Lab
Barcelona amb el suport de IAAC (Institut d’Arquitectura de Catalunya), Centrinno Projecte Europeu i Fundació Palo Alto.

Events. El 31 d’octubre es va dur a terme a
la sala Cortes un consell telemàtic polític, organitzat per l’agència Events, amb connexió amb
Brussel·les i altres punts d’Europa per la realització de votacions.
Vint-i-tres cessions bonificades per a reunions
internes d’empreses de Palo Alto i shootings.
REUNIONS D’EMPRESA
Novartis. El 14 d’octubre trobada de 40 treballadors de Novartis, sessions creatives i de
màrqueting organitzades per l’agència Grupo Pacifico.

EF Educations First. Trobada de fi de curs de
l’escola EF Educations First realitzada el 22
d’octubre per 60 alumnes.

Social Point. El 26 d’octubre Social Point,
empresa de videojocs, va celebrar amb 200 treballadors el seu 15è aniversari als exteriors de
Palo Alto.

El 30 de juny es va realitzar la cerimònia de
lliurament de diplomes de l’IAAC (Institut d’Arquitectura de Catalunya) amb la participació de
150 alumnes.

AUDI Creativity Challenge. El 18 de juny es va
celebrar a la sala XYZ la final de l’Audi Creativity Challenge, un concurs d’idees que du a terme
Audi per joves de 13 a 17 anys.
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FoodShift 2030. El 18 d’octubre la sala XYZ a
Palo Alto va acollir les conferències del FoodSHIFT 2030 organitzades per Fab Lab Barcelona
amb el suport de la Comissió Europea, on es va
tractar el futur de l’alimentació des de la
perspectiva de la innovació.

They ShotThe Piano Player. El 22 de juliol es va fer
a la sala Cortes un visionat privat de la pel·
lícula “They Shot The Piano Player” de Javier
Mariscal i Fernando Trueba a un grup reduït de
persones.
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LLOGUER D’ESPAIS

Fundació ARED. El 28 d’octubre Palo Alto va
acollir el sopar solidari de Fundació Ared on
van participar 254 persones i es va aconseguir un recapte de 30.750€. Fundació Ared té
com a missió acompanyar persones en alt risc
de vulnerabilitat, majoritàriament dones que
provenen de centres penitenciaris o serveis
socials, per a aconseguir la plena integració
a la societat.
CAP Passir Litoral. Parc de Salut Mar, tots els
dilluns de juny de 2021, es van reunir en els
exteriors de Palo Alto els grups de postpart del
CAP Passir Litoral. Aquesta col·laboració es va
fer, per la falta d’espais públics en exteriors,
per a acollir aquest tipus d’activitats en moments de la COVID.

de famílies membres de la Fundación Cromosuma per
la realització del calendari solidari de l’any
2022. La Fundación Cromosuma treballa l’atenció
a famílies, nens i adolescents amb dificultats
d’aprenentatge i/o desenvolupament.
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CESSIÓ D’ESPAIS

UNRWA Catalunya. l’Agència de Nacions Unides
dona ajuda a les persones refugiades de Palestina. El 10 de novembre els i les alumnes de Belles Arts de la UB (Universitat de Barcelona) van
realitzar una instal·lació a Palo Alto dins del
projecte “Art local per a la justícia ambiental
de les persones refugiades de Gaza” cofinançat
per l’Ajuntament de Barcelona. La instal·lació
va estar durant dues setmanes i va ser vista per
unes 500 persones.

Macosa. Els dies 10 de maig i 13 de setembre es
van reunir als exteriors de Palo Alto els treballadors jubilats de Macosa en total vint persones
per grup.
Fundación Cromosuma. L’11 de juliol es va dur
a terme la sessió fotogràfica amb la participació
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Escola Grèvol. El passat 8 de juny els pares de
l’Escola Grèvol van fer una representació teatral
als seus fills, van participar dos grups de P5 en
total uns 50 nens.

La Comunitat. El 10 de juny es va rodar als exteriors de Palo Alto “La Comunitat” programa de
TV3 dirigit i presentat per Bibiana Ballbè, on
es va entrevistar al youtuber Long Li Xue que va
parlar de la revolució digital.
30 Minuts. El 28 de maig es van rodar tres entrevistes dins de la Sala XYZ per la posterior
emissió al programa 30 Minuts de TV3.
Joc de cartes. El 26 de maig es va rodar a Palo
Alto la final del programa presentat pel cuiner Marc
Ribas, on van competir diversos restaurants de tot
Catalunya.

Quan arribin els marcians. El passat 27 de gener es va rodar a la sala XYZ el reportatge “La
Luxúria” amb les escriptores Anna Punsoda i Luna
Miguel, i el 12 de maig un reportatge de recomanacions culturals sota el concepte “d’influencers” per la seva posterior emissió al programa
de TV3 Quan arribin els marcians.

Innblásin. Del 26 de novembre fins al 22 de
desembre l’exposició “Innblásin” de la fotògrafa Julie Stamenic que convidava a la immersió
a la naturalesa del país nòrdic i ens narrava l’aventura de la fotògrafa en un moment on
la
pandèmia
de
la
COVID
feia
que el món s’aturés.
Interludis. Exposició d’art lumínic a la nau
d’Artec oberta al públic el 26 de novembre de 19h
a 22h. Una exhibició sobre el joc cromàtic que
generen les interferències lumíniques de la col·
lecció Interludis, envoltades de la seva pròpia
llum.
Nacar Design. El 25 i 26 d’octubre dins del
marc de la Barcelona Design Week, l’agència Nacar
Design amb seu a Palo Alto, va organitzar “Design
decisions with a purpose” exposició on les persones feien un recorregut per descobrir i aprendre
sobre alguns productes dissenyats per Nacar.
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Bricoheroes. El dia 15 de juliol es va rodar
un episodi de Bricoheroes de TV3, amb en Javier
Mariscal com a convidat especial.

ACTIVITATS PROPIES
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RODATGES

2021

2022

316.577
41.030
35.989

317.246
88.957
38.775

429.066
109.519
33.018

INGRESSOS

ESPAI

ACTIVITATS

ESPECIES VEGETALS

ALTRES

PERSONES

TREBALLADORS DE LA FUNDACIÓ

PALO MARKET FEST

3

CESSIONS BENÈFIQUES

NEWSLETTERS

11

NEWSLETTERS INTERNS

114

INSCRITS INTERNS AL NEWSLETTER

2

OPERATIVES

RODATGES I SHOOTINGS

EXPOSICIONS

9

EDICIONS EXTERNES

460

INSCRITS EXTERNS AL NEWSLETTER

XARXES

1.718 4.021 450
462 6.651
SEGUIDORS A LINKEDIN

SEGUIDORS A INSTAGRAM

SEGUIDORS A TWITTER

SEGUIDORS TOTALS A XARXES SOCIALS

WEB

6.635 8.472 18.064
USUARIS

SESIONS

VISITES

284.887
7.486

292.373

270.816
7.550

339.894
55.278

278.366 395.172

RESULTAT OPERATIU

101.223 166.612 176.432
34.120
-35.988
812

149.333
-4.311
1.107,60

176.432
0
0

102.279

20.483

0
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SEGUIDORS A FACEBOOK

AMORTIT�
ZACIONS

25 8

393.596 444.978 571.604

DESPESES

TOTAL

ACTIVITATS

PART
AJUNTAMENT

TREBALLADORS

DESPESES
EXTRA.

EMPRESES

TOTAL

17 +250 7

IMPOSTOS

M2 LLOGATS

RESULTAT

DIES OBERTSAL PÚBLIC

LLOGUERS

264 2.648 221
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2020

2021 EN XIFRES
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