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Roca Umbert

2015-2019
Projectes Estratègics i Comunicació
Roca Umbert Fàbrica de les Arts

Fer créixer el Mercat de l'Audiovisual perquè esdevingui una fira de referència en l'àmbit
nacional
Accions
Diversificar l'oferta de continguts i fer una aposta per les anomenades noves finestres: continguts directes
per a web, videojocs, aplicacions pel mòbil
2017 /des Continuem mirant possibilitats d'atendre nous continguts, actualitzats. Explorem col·laboracions amb
el Clúster Audiovisual de Catalunya: per al MAC 2018 i per d'altres programes de treball.
2017 /des MAC 2017 executat, amb bona valoració dels socis.

Captar nous segments de públic i ampliar els perfils i activitats professionals als quals s'adreça
2017 /des Continuïtat de la línia de treball: ara ho fixem en les xarxes socials, videojocs i RV.
2017 /des Evolució cap a nous segments: emprenedoria, xarxes socials, videojocs, formació. Ampliat a 2 dies en
l'edició 2017 i, també, en la de 2018.
2018 /gen Ampliació a l'àmbit de les xarxes i la tecnologia. També obertura a plataformes digitals de
col·laboració. Exploració de nous associats privats.

Arrelar el MAC a la ciutat i al territori, tot consolidant la marca en tots els àmbits d'influència
2017 /gen Continuïtat dels treballs d'arrelament de marques pròpies del MAC: OPEN MAC i PREMIS MAC.
Exploració treball col·laboratiu amb altres entitats i festivals, siguin locals, comarcals o nacionals.
2018 /gen L'Open MAC 2018 explorarà possibilitats amb Fantàstik i amb Panoramic.

Mantenir l'activitat del MAC durant tot l'any, a través d'esdeveniments i activitats relacionades.
2018 /gen Continuem apostant per mantenir la marca MAC durant tot l'any. Buscar sinergies amb Panoramic i
amb Fantàstik, entre d'altres més.

Potenciar les aliances amb el Clúster de l'Audiovisual de Catalunya i amb altres clústers que tinguin
coincidències amb el MAC i el projecte audiovisual de RU
2017 /gen Continuem col·laborant amb el Clúster Audiovisual de Catalunya.
2018 /gen Col·laboració amb Clúster, CAC i Generalitat.

Afavorir sinergies i projectes de desenvolupament comuns entre el MAC i l'hotel d'empreses del Centre
Audiovisual de RU
2017 /gen Acabada l'ampliació del Centre Audiovisual, s'inicia el procés de captació d'empreses i projectes.

Establir línies de coproducció de produccions audiovisuals i culturals
Accions
Obrir convocatòria pública per ajuts econòmics directes i/o suport amb infraestructures, espais i
acompanyament tècnic per a dur a terme produccions audiovisuals
2018 /gen Al 2016 i 2017 no es va aconseguir dotació pròpia ni ajuts públics d’institucions. Pendent de dotació
pressupostària al 2018.

Donar suport a les empreses, emprenedors i professionals autònoms del sector a la comarca.
Impulsar acords de col·laboració entre Roca Umbert Fàbrica de les Arts, SL i el MAC amb universitats i/o
parcs tecnològics, centres d'innovació vinculats amb tecnologia digital i amb empreses creatives i culturals
2018 /gen Estudiant els possibles acords i partners més favorables a la col·laboració.

Promoure el coneixement del passat de la fàbrica Roca Umbert i el patrimoni industrial entre
els diferents públics
Accions
Recuperació de tota la memòria històrica de la fàbrica Roca Umbert
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Promoure el coneixement del passat de la fàbrica Roca Umbert i el patrimoni industrial entre
els diferents públics
Accions
2016 /jun
2017 /jun

Inici de la recuperació material audiovisual on line, d'acord amb les indicacions de l'Arxiu Muncipal.
Incorporació de recerca documental en els encàrrecs de les exposicions de la Tèrmica.

Desenvolupar un projecte pedagògic perquè tots els escolars de la ciutat passin en algun moment per
Roca Umbert i coneguin l'equipament. Consolidar el programa educatiu ofert per cada equipament i
creació d'itineraris escolars
2017 /jun

Proposta d'activitats educatives de màxima prioritat vinculades al currículum escolar i als continguts
de la fàbrica.

Finalitzar l'apartat de la web vinculat al passat, orígens i evolució de la fàbrica tèxtil, memòria dels
treballadors, procés de transformació a equipament cultural.
2017 /jun Inici desenvolupament dels continguts.
2018 /gen Treball conjunt amb l'arxiu per als continguts

Realitzar una exposició anual de fotografies (on line i a la Tèrmica)
2016 /des Encàrrec de l'exposició sobre les vagues i tancament per al 2017.
2017 /jun Encàrrec de l'exposició sobre la indústria tèxtil durant la guerra civil (1936-39).
2017 /jun Inauguració de l'exposició sobre el Tancament de la fàbrica i realització de l'encàrrec sobre la propera
recerca i exposició 2018.
2017 /des Encàrrec de l'exposicó sobre la família Roca Umbert i els empresaris de la ciutat durant la guerra civil
(1936-39)

Realitzar la segona fase de museografia de la Tèrmica
2017 /jun

Procés de redefinició dels continguts audiovisuals de l'equipament.

Desenvolupar un itinerari a la tèrmica que expliqui el passat, el present i el futur de la fàbrica
2017 /jun

Traducció al castellà de contingut dels audiovisuals que expliquen el passat, el present i el futur de la
fàbrica.

Impulsar i enfortir projectes artístics a Roca Umbert
Accions
Potenciar la marca Fet a Roca Umbert per a totes aquelles produccions i artistes que hagin residit a la
fàbrica com element d'identitat i projecció exterior.
2016 /jun Descripció de l'ús del "fet a Roca Umbert" en les bases de les convocatòries de residències.
2017 /gen Incorporació de l'ús del "fet a Roca Umbert", si és pertinent, en els convenis que es van
desenvolupant.
2017 /jun Impulsar la realització de presentacions dels projectes "fets a Roca Umbert" entre els residents per tal
de donar visibilitat al projecte.

Buscar finançament extern per a Roca Umbert: públic i privat i buscar complicitats externes per poder
desenvolupar cadascun dels projectes.
2016 /mar Coordinació amb el TAG pel conveni d'arts musicals amb la Generalitat.
2016 /abr Presentació de petició de subvencions a diverses institucions públiques (Generalitat de Catalunya,
Diputació de Barcelona). Convocatòria 2016.
2017 /jun Presentació de petició de subvencions a divereses institucions públiques (Generalitat de Catalunya,
Diputació de Barcelona i Programes Europeus). Convocatòria 2017.

Consolidar les diverses programacions regulars fetes per companyies i empreses residents a Roca
Umbert, amb la implicació de tots els agents. Estar receptius a les noves propostes que puguin sorgir
2015 /des Convocatòria de participació i desenvolupament de la fira d'art SPAM d'arts.

19/02/2018

Pàg. 2 de 6

2015-2019
Projectes Estratègics i Comunicació
Roca Umbert Fàbrica de les Arts

Impulsar i enfortir projectes artístics a Roca Umbert
Accions
2016 /abr Cooperació amb companyies, associacions i empreses (Minibeat, Ca la Isaura i fira Talara).
2017 /gen Obertura de convocatòries de residència en els espais que poden acollir projectes d'aquest tipus
(Espai d'arts, CAM, etc) i obertura de convocatòries obertes per a la participació als projectes /
programes (SPAM d'arts, MAU, etc).
2017 /jun Nova convocatòria per a la programació de l'Espai d'Arts (2018-2019).

Crear un manual corporatiu d'explicació de la marca fet a Roca Umbert per poder explicar el concepte del
fet a Roca Umbert
2017 /jun

Conceptualització de la idea del "fet a Roca Umbert".

Crear una identitat gràfica nova per poder potenciar la marca i poder identificar Roca Umbert com a
conjunt

Redefinir i buscar una nova gestió per la sala de concerts de Roca Umbert
Accions
Elaborar un projecte perquè la sala de concerts es converteixi en un espai de difusió i formació per a
diversos públics, i un espai de referència dels músics de la ciutat i comarca.
2017 /jul

Programació estable de concerts (2 temporades anuals). En la programació s'inclou l'actuació de
grups locals i comarcals.
2017 /des Coordinació de la programació amb Granollers Escena.

Creació d'organs d'assessorament i participació per tal de contribuir a la dinamització i impuls
de la creació artística la Roca Umbert
Accions
Crear un comitè assessor format professionals i persones de reconeguda trajectòria, que posin les bases
pel disseny de la programació anual
2016 /des Creació de diverses formes d'assessorament (ambaixadors, comité assessor, etc)

Crear un Consell de Centre en el qual participin els artistes, professionals, entitats i empreses residents
que conviuen a la fàbrica
2017 /jun

Inici de la proposta d'organització del Consell.

Crear una taula de programació que ajudi a la interrelació entre les programacions i les diverses
disciplines de les fàbrica.
2016 /des Es constitueixen taules de treball o equivalents, repartides segons les disciplines (arts en moviment,
música i arts visuals), en la que s'integren professionals de manera temporal per assessora en temes
o bé per proposar continguts.
2017 /jun Es realitzen reunions setmanals de tècnics i programadors de la fàbrica per tal de interrelacionar
programacions i coordinar el projecte.

Reforçar el centre Roca Umbert Fàbrica de les Arts amb l’objectiu de consolidar-lo com un
centre d’atracció del talent i d’esdeveniments internacionals en l’àmbit de la cultura, la
innovació i la creativitat.
Accions
Ampliar les residències a Roca Umbert com un element estratègic. Sempre vinculades a les indústries
creatives i culturals, adequant els espais i establint nous preus de lloguer, necessitats i condicions segons
el mercat.
2017 /jun
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Reforçar el centre Roca Umbert Fàbrica de les Arts amb l’objectiu de consolidar-lo com un
centre d’atracció del talent i d’esdeveniments internacionals en l’àmbit de la cultura, la
innovació i la creativitat.
Accions
2018 /gen Publicació de les bases de la convocatòria d'Indústries Culturals Creatives

Elaborar projectes que ens permetin teixir complicitats amb altres ciutats europees, a través de la
participació en xarxes i en projectes europeus
2016 /jun Inici del treball en xarxa amb els contactes a diversos centres europeus de similars caracterísitques.
2017 /jun Presentació com a líders a la convocatòria Interreg Med 2017.
2018 /gen Presentació com a socis a la convocatòria Europa Creativa.

Establir acords amb professionals reconeguts (bé estiguin allotjats a RU o no) que facin creació, propiciïn
mestratge i difonguin les seves obres i activitats
2016 /des Conveni de residènica amb l'artista Joan Fontcuberta.

Impulsar la residència i el treball amb artistes de la comarca i la ciutat referents en el seu camp fent que
aportin valor afegit a Roca Umbert i el seu treball amb els artistes residents i amb la ciutat.
2016 /mai
2016 /jun
2016 /des
2017 /jun

Publicació de les bases de la Mostra d'Art Urbà 2016
Publicació de les bases de les residències vinculades a projectes d'arts visuals 2016.
Publicació de les bases del Centre d'Arts en Moviment 2016-2017.
Publicació de les bases de l'Espai d'Arts per a la programació de continguts (2018-2019).

Buscar aliances amb el sector privat per tal de poder tenir patrocinis
Crear un programa de dinamització de les residències per tal de captar finançament, gestionar projectes
comuns i comunicar el programa.
2017 /des Coordinació de residències entre les diverses línies de treball.
2017 /des Conceptualització de la Mostra de Residents

Pla per acollir a Roca Umbert empreses tecnològicament avançades vinculades al món de la
tecnologia, la creativitat i la cultura, que vulguin créixer i/o desenvolupar nous productes i
necessitin serveis al costat
Accions
Habilitar nous espais de coworking al CTUG, al Centre Audiovisual i a la Nau E1. Espais atractius i molt
polivalents a baix preu de lloguer, amb serveis d’acompanyament i assessorament destinats a joves
emprenedors i freelances
2017 /des Les obres i la instal·lació de l'equipament tècnic i mobiliari estaran completades a l'abril de 2018, data
en què s'hi ubicaran les empreses i professionals. Ara en fase de seguiment dels treballs.
2017 /des En fase d'admissió de projectes i sol·licituds d'espais per les empreses, a través d'unes bases.
Convocatòria 2018 oberta.

Definir el desplegament urbanístic i d'equipaments de Roca Umbert que queda pendent
buscant finançament i complicitats externes per cadascuna de les naus, així com per la
urbanització definitiva de l'exterior.
Accions
Acabar l'espai de dansa
2016 /abr Trobada amb el sector professional de la comarca per tal de donar a conèixer l'espai.
2016 /mai Finalització de la instal·lació de l'ascensor.
2016 /des Portes obertes durant el novembre per tal de donar a conèixer l'equipament a tota la ciutat i al sector
professional.
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Definir el desplegament urbanístic i d'equipaments de Roca Umbert que queda pendent
buscant finançament i complicitats externes per cadascuna de les naus, així com per la
urbanització definitiva de l'exterior.
Accions
Millorar l'acústica de les sales d’assaig de la Troca perquè es puguin utilitzar per assajos de manera
simultània.
Estudiar convertir la planta baixa de casa del porter de Roca Umbert en un espai literari i de creació
connectat amb la biblioteca.
Destinar la nau annexa al Centre Audiovisual a l’ampliació d’aquest per acollir noves empreses
audiovisuals i també tecnològiques, de disseny o vinculades al sector audiovisual.
2017 /jun S'estan executant les obres previstes. S'està treballant en el projecte.
2018 /gen Publicació de la convocatòria per a la residència de les Indústries Culturals Creatives.

Destinar la nau davant de la biblioteca als tallers de producció de la Festa Major i espais de magatzem, i al
lloguer de residències de diferents empreses culturals, com l'actual escola de teatre i d'altres iniciatives.
Urbanització definitiva dels carrers i patis interiors de Roca Umbert i aproximació a la plaça exterior que
s’ha d’obrir al carrer Lluís Companys.
2017 /jun

Inici de recollida de necessitats i opinions de residents (artistes, empreses i entiats).

Rehabilitació de nous espais per al lloguer a empreses culturals i artistes residents a Roca Umbert.
2017 /jun

Finalització de les obres a la Nau G3 i cessió de l'espai a l'artista Joan Fontcuberta.

Buscar l'espai adequat a Roca Umbert per situar-hi una petita sala polivalent, de teatre, de cinema, per
presentacions, d'unes 150 butaques.
Estudiar la possibilitat d’ampliar la biblioteca amb un espai que aculli un fons especialitzat amb
l’audiovisual i la imatge.
2017 /jun

Converses amb els responsables de la Biblioteca per la realització d'aquest projecte.

Territori i Ciutat
Obres i Projectes

Adequar la coberta de la nau E3 i la destinada a espais de lloguer per a artistes de Roca
Umbert.
Accions
Adequar la coberta de la nau E3 i la destinada a espais de lloguer per a artistes de Roca Umbert.

Remodelar la nau G3 de Roca Umbert
Accions
Execució de les obres de rehabilitació de la nau G3 de Roca Umbert per espai per lloguer d'artistes
2016 /jul
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Finalitzades les obres de rehabilitació de la nau G3. Adequació del nou espai en planta baixa i un altell
amb distribució i noves instal·lacions elèctriques i de climatització, amb una nova escala d'accés, com
espai per lloguer d'artistes.
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Executar el projecte de renovació de les façanes dels edificis de Roca Umbert de manera
coordinada amb la nova urbanització dels patis i carrers interiors de l’antiga fàbrica.
Accions
Executar la instal·lació de nou enllumenat amb tecnologia LED als carrers interiors del recinte de Roca
Umbert
2015 /jun

S'ha executat la nova insta.lació d'enllumenat LED als carrers interiors de l'antiga fàbrica de Roca
Umbert, que incorpora un sistema de gestió integrat punt a punt. 43 ut LEDS a carrers i passatges i 11
projectors plaça.

Es presenta el FEDER un projecte per adequar la tèrmica i altres naus, així com part de l'entorn a
urbanitzar
2017 /feb
2017 /abr

Presentat el projecte d'adequació de la tèrmica i altre naus així com l'entorn a urbanitzar, pendent la
resposta del FEDER.
No s'ha concedit la subvenció sol·licitada a FEDER per el projecte d'adequació de la tèrmica i entorn.

Accentuar el manteniment de la nova gespa del camp de les pistes d’atletisme i aprofitar la
xarxa de reg d’aigua no potable per connectar amb amb el dipòsit procedent del pou Mogent
de Roca Umbert.
Accions
Plantació de nova gespa a les pistes d'atletisme i millora del sistema de manteniment i conservació.
2015 /nov Es realitza la plantació de nova gespa a les pistes d'atletisme i s'inclou sistema de reg per degoteig i la
millora del sistema de manteniment i conservació.
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