PRODUCCIÓ I EQUIPAMENT AUDIOVISUAL DEL

Museu del Treball
i la Indústria Viva

PROJECTE MUSEOGRÀFIC DEL MUSEU DEL TREBALL I LA INDÚSTRIA VIVA (MTIV) A SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

Projecte realitzar per STOA, PROPOSTES CULTURALS I TURÍSTIQUES S.L. per encàrrec de
l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

Coordinació:
Jordi Padró

Arquitectura i disseny museogràfic:

Arantxa Mogilnicki, arquitecta (direcció tècnica)
David Martin, arquitecte tècnic

Documentació, continguts i sinopsis audiovisuals:
James Douet

Gestió administrativa:
Carol Rosuero

Aquest projecte s’emmarca dins l’operació FEDER “Projecte turístic industrial del Vapor Aranyó +
Centre d’indústria Viva”, cofinançada en un 50% pel PO FEDER CATALUNYA 2014-2020, Eix 6,
d’acord amb l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual s’aproven les seves bases reguladores
(DOGC nº 7078, de 14 de març de 2016) i gestionat per la DGAL del Departament de Governació,
Administracions públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
STOA, PROPOSTES CULTURALS I TURÍSTIQUES S.L.

MEMÒRIA DE PRODUCCIÓ I EQUIPAMENT AUDIOVISUAL
2

PROJECTE MUSEOGRÀFIC DEL MUSEU DEL TREBALL I LA INDÚSTRIA VIVA (MTIV) A SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

ÍNDEX

1. CONTINGUTS AUDIOVISUALS
2. TECNOLOGIA I INSTAL·LACIÓ
3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I INFORMACIÓ PER A LA LICITACIÓ DEL
PROJECTE
4. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
STOA, PROPOSTES CULTURALS I TURÍSTIQUES S.L.

MEMÒRIA DE PRODUCCIÓ I EQUIPAMENT AUDIOVISUAL
3

PROJECTE MUSEOGRÀFIC DEL MUSEU DEL TREBALL I LA INDÚSTRIA VIVA (MTIV) A SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

1. CONTINGUTS AUDIOVISUALS
D’acord amb el Guió de continguts del projecte museogràfic del Museu del Treball i la Indústria Viva
(MTIV) de Santa Perpètua de Mogoda es contempla la realització de 7 audiovisuals, dels quals se’n
preveu la realització de sis (6) en una primera fase i un (1) en la fase segona.
Es tracta de les següents produccions:

FASE 1
Núm. Ubicació

FASE 2
Títol

1

Família
Nau alta del Vapor
productora vs.
Aranyó. Àmbit 3, crugia 6 família
consumidora

2

Nau alta del Vapor
Aranyó. Àmbit 6, crugia
11

Cosiu o escriviu

3

Nau alta del Vapor
Aranyó. Àmbit 7, crugia
12

El treball
col·lectivitzat
(1936-39)

4

Nau alta del Vapor
Aranyó. Àmbit 9, crugia
18

5

Granja Soldevila. Planta
subsol. Celler.

6

Capella de la Mare de
Déu de l’Heura.

Quin futur té el
treball?

Característiques

Durada
aprox.

Audiovisual que mostra
els canvis entre la
2 min.
societat rural i la
industrial
Projecció sense so, en
bucle, d’imatges de dones
cosint a màquina en
1 min.
fàbriques i de
mecanògrafes.
Projecció sense so, en
bucle, d’imatges de dones
1 min.
en el treballant durant la
guerra civil
Audiovisual immersiu de
síntesi, amb projecció
360º, que reflexiona
sobre el futur del treball

1

Quadra energètica del
Vapor Aranyó (sala de la
caldera)

Revolució
industrial

Mapping. Viatge als
orígens de la
industrialització de
Catalunya i evolució fins
al present.

6 min.

4 min.

Projecció en moviment al
llarg de la paret lateral
del celler que mostra la
5 min.
vida i el treball a la Granja
Soldevila (1874-1989)
Documental sobre el
Santiga medieval.
paratge de Santiga a
El cicle anual de la
8 min.
l’edat mitjana i sobre el
pagesia tradicional
cicle de treball al camp.
Granja Soldevila:
una fàbrica
d’aliments
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els seus béns i aliments. Una procedeix d'una família preindustrial, la seva vida relacionada amb el que

NAU ALTA DEL VAPOR ARANYÓ

Continguts audiovisuals del Museu del Treball i la Indústria Viva que es mostraran a la nau alta del
conjunt arquitectònic fabril del Vapor Aranyó.

es mostra a la crugia 5, mentre que l'altra representa la vida de la societat industrialitzada descrita a la
crugia 7.

Contrasten i comparen les condicions laborals i les experiències de treball de les famílies de les
societats rurals i més aviat autosuficients, amb la feina típica de les famílies posterior a la
industrialització del treball i de la producció mecanitzada dels béns domèstics.

AUDIOVISUAL 1
Els grups familiars tradicionals produïen la majoria dels béns que utilitzaven i consumien, autosuficients

Àmbit 3, crugia 6.

en la producció de menjar, roba, mobles, estris, etcètera. Amb la transició cap a la societat industrial,
les famílies evolucionaven cap a una estructura diferent, de la compra de productes i aliments
manufacturats, pagats amb els salaris guanyats fent feina remunerada. La discussió inclou els rols de

EL TREBALL I LA VIDA FAMILIAR: FAMÍLIA PRODUCTORA VS. FAMÍLIA CONSUMIDORA

diferents generacions i gèneres dins de la família.

Aquesta peça audiovisual se situa en l’àmbit dedicat a mostrar els canvis entre la societat rural i la

Es presenten, per tant, dos personatges que corresponen a una noia soltera d’uns 18 anys,

industrial des d’una perspectiva antropològica, a través dels seus béns. L’audiovisual fa un contrast

aproximadament -que representa la mateixa actriu, però vestida diferent -, a les dues bandes del debat.

entre les dues societats. Confronta per una banda el treball de l’economia domèstica preindustrial, de

Narren aspectes de les seves experiències de treballar, en línia amb que s’indica a l’esquema referencial

famílies autosuficients en la producció de menjar, roba, mobles, estris, etc.; i per l’altra, el de l’economia

que es mostra seguidament. Les actrius incorporen a les seves narracions objectes que s’exposen de

industrial de consum, on els béns sortien de les fàbriques i les famílies satisfeien les necessitats amb

les crugies a cada banda com a accessoris: roba, contenidors, eines, joguines.. per contextualitzar els

diners guanyats amb el treball pagat.

discursos, i alhora explicar alguns dels artefactes exposats al museu.

Audiovisual d’aproximadament 2 minuts de durada.

Esquema referencial per a l’elaboració del guió (proposta inicial):



Llenguatge: locució en català i subtítols en castellà. Disposarà de locució explicativa que faciliti la
interpretació per a persones amb dificultats visuals.

Sinopsi

Fases

Dona societat preindustrial

Dona societat industrial

1.

Jo treballo a casa, amb els membres de

El meu treball té lloc a la fàbrica Vapor,

la meva família.

on estem ara.

L'audiovisual està basat en una narrativa dual confrontada, en forma d'una conversa entre dues dones
(representades per la mateixa actriu) que debaten les formes en què elles i les seves famílies obtenen
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2.

3.

Treballo amb la mare i l'avia, i amb altres

Els

meus

companys

són

dones

famílies del districte. Al camp hi ha

solteres com jo, tot i que tots els

començar amb el dot de la mare. Ella li

altres nens, també passo hores sola.

encarregats són homes. També hi

ajuda a organitzar la feina, és com una

treballen uns quants nens i nenes. Hi

‘mestra silenciosa’, a més de fer les

ha poques dones amb més de 35 anys.

tasques domèstiques de les dones, és

El meu horari depèn del que s'ha de fer,

Fem torns de 12 hores, començo a les

les tasques de la temporada, i la llum

7 del matí. Des de casa meva, sento la

que hi ha. Amb la posta del sol, juguem

campana que està penjada a la sala de

una mica, cosim o filem...

“la burra”, i que marca el dia i quant

7.

clar!

8.

podem fer el descans.
4.

5.

Quasi ningú té una feina remunerada. La

Tinc un sou regular, cobro al final de la

família funciona com a una unitat

setmana. Això vol dir que, si el pare o

productiva, fàbrica teixits, els vestits, el

el meu home també treballen, no anem

menjar...

malament de diners...

El meu pare tenia un taller de fusteria, va

Tenim una cosina i la germana del pare

Si no hagués trobat aquest lloc, al

que viuen amb nosaltres, i que ajuden

Vapor, hauria anat a buscar feina amb

amb les tasques i el treball domèstic. En

una de les famílies benestants de la

canvi tenen menjar i jaç per dormir.

zona, al servei domèstic, a la cuina o
com a minyona.

La producció té una alta dependència

Hi ha temps bons, quan hi ha molta

de clima, les sequeres, les inundacions,

demanda pels teixits que es fàbrica

Tot depèn, si hi ha molt treball, si es pot

entre altres, al mateix que de la salut

aquí, i altres èpoques quan l'economia

vendre el que es fabrica..., varia bastant.

dels treballadors de la família. Si

va malament. És el cicle econòmic.

aquests

Quan el fum no surt de la xemeneia,

No tenim mai gaire diners metàl·lics,

Comprem gairebé tot que necessitem,

només una mica per comprar coses que

del forn, del carnisser, de la lletera, del

no podem produir a casa, com el cafè...

sabater... Tenim una mica d’aviram a
casa, al pati.

9.

cauen

malats,

provisions de la família.
10.

afecta

les

malament...
Tothom coneix una família amb un
germà o una filla que ha hagut d'anar a
buscar feina a Barcelona, o fins i tot a

6.

Si tingués un nen, o més d'un, seria

fer les amèriques cap a Cuba...

complicat, tot i que n'hi ha que

L’emigració és la opció natural si no hi

treballen aquí, i deixin el nen al costat,

ha feina per a tots.

o quan sigui més gran, ajuda a netejar
el teler.
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11.

Referències bibliogràfiques:

Per a les famílies camperoles, la collita
és fonamental i mobilitza tots els
membres de la família amb la finalitat de

•

Reher, David S.; Camps, Enriqueta(1991). Las economías familiares dentro de un contexto comparado. Reis
55/91, 65-91. http://reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_055_06.pdf

•

Borderías, Cristina (2002).El trabajo de las mujeres en la Cataluña contemporània desde la perspectiva de los
hogares: balance y perspectivas. Arenal: Revista de historia de mujeres, Vol. 9, Nº 2, págs. 269-300

•

Borderías, Cristina; Ferrer-Alòs, Llorenç (2015). Hogar e industria textil. Mercado de trabajo y
estrategias familiares en Catalunya (1900-1936). Historia social, núm. 81, págs. 3-27.

treure els majors ingressos possibles. A
part de les collites en terres pròpies, es
participa en les d'altres propietaris de la
zona.
12.

L'aportació de les dones és contínua

El matrimoni sovint significa la sortida

però variable al llarg de la seva vida.

definitiva de la dona del mercat de
treball.

13.

El treball útil dels fills comença a una

Aquest tipus de treball comença a una

edat

ser

edat sensiblement superior, 10-14

productius a partir dels 7 o 8 anys

anys. No obstant, el salari d'una

d'edat.

persona al voltant dels 20 anys d'edat

inferior,

comencen

a

és propi d'un adult.
14.

15.

El repartiment de la responsabilitat de

El pes de l'economia familiar cau més

l'economia familiar és més general entre

directament

els membres.

encapçala la llar.

Les famílies tenen clar que tenir fills és

En circumstàncies normals, la família

una càrrega del principi, però una

es fa càrrec de les necessitats socials i

garantia de seguretat després.

econòmiques de la gent gran.
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AUDIOVISUAL 2

Àmbit 6. crugia 11

LA PRIMERA INDUSTRIALITZACIÓ. COSIU O ESCRIVIU?

Referència

Descripció

A6.C11.11

Projecció en bucle

Imatges de referència

d'imatges de finals
del segle XIX i inicis
del segle XX de dones

Es tracta d’una projecció que il·lustra com el desenvolupament de la màquina d’escriure i de la màquina

treballant com a

de cosir a partir de finals del segle XIX van afavorir la incorporació de la dona al treball fora de l’àmbit

cosidores a màquina

domèstic. La confecció de roba a les fàbriques va impulsar el treball femení fora de casa, amb la

per una banda i

corresponent reducció de la confecció casolana per al consum familiar. La mecanografia va contribuir

mecanògrafes per

al desenvolupament en el treball d'oficinista.

l’altra.

Projecció sense so, d’un (1) minut de durada que es va repetint en bucle, de fotografies, gravats, o
fragments de pel·lícula on es mostren per una banda dones cosint a màquina en fàbriques i de l’altra
mecanògrafes.
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AUDIOVISUAL 3

Referència

Descripció

A7.C11.05

Projecció en bucle

Imatges de referència

d'imatges del 193639 que testimonien la
participació de les
dones en el treball en

Àmbit 7, crugia 12

fàbriques durant la
guerra civil espanyola
i el paper de la dona a

ALTRES MANERES DE TREBALLAR. EL TREBALL COL·LECTIVITZAT (1936-39)

la rereguarda.

Es tracta d’una projecció que se situa en el moment de la Guerra Civil, quan es van dur a terme
incautacions i col·lectivitzacions. Passant a mans dels treballadors, la col·lectivització de les fàbriques
va ser vista com una revolució social. Amb milers d’homes al front, a la rereguarda la dona va tenir
important paper en la indústria. Moltes dones van bolcar-se a fer esforços bèl·lics passant des de
treballar en fàbriques de municions fins al voluntariat en serveis socials, campanyes educatives i
activitats de suport als combatents.

Projecció sense so, de fotografies, gravats, o fragments de pel·lícula on es mostra la participació de les
dones en el treball en fàbriques i en serveis diversos a la rereguarda durant la guerra civil espanyola,
d’aproximadament un (1) minut de durada que es va repetint en bucle.

Referències bibliogràfiques i documentals:
•
•
•
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Fons de de l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) i veure en concret el dossier temàtic del Servei
Didàctic del’ANC: El treball femení a Catalunya durant la Guerra Civil espanyola (1936-1939).
Banc d’imatges del CRAI Biblioteca del Pavelló de la República.
Segura, I. (2010). La lluita per l'oportunitat de viure: les dones durant la segona república, la guerra,
el franquisme i la construcció de la democràcia. Barcelona: Institut Català de les Dones.
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AUDIOVISUAL 4

Durada: 4 minuts aproximadament.

Àmbit 9, crugia 18

Referència bibliogràfica:
Veure l’obra 21 lliçons per al segle XXI, de Yuval Noah Harari (2018). Capítol 2 - Treball

AUDIOVISUAL IMMERSIU: QUIN FUTUR TÉ EL TREBALL?
Sinopsi
Es tracta d’una experiència audiovisual immersiva a través de projeccions envoltants (3600), tot
intercalant imatges i sons i un mínim de textos, que reforça els missatges principals de l'exposició
abans de sortir i que encoratgi una reflexió sobre el futur del treball.

En un repàs del recorregut narratiu dela exposició, es presenta una seqüència d'imatges i d'animacions
que ens recorden les substitucions d'utensilis i de màquines per a les nostres habilitats físiques que
han transformat la experiència de treballar a través de la història.

Arriba a una inflexió amb la primera partida de joc d'escacs, símbol de la capacitat cognitiva dels éssers
humans, que guanya un ordenador, el Big Blue, el 1997.

A partir d'ara (seguint la proposta de Yuval Noah Harari), la Intel·ligència Artificial i la robotització
comença a substituir les habilitats cognitives de les persones i els seus llocs de treball: de taxistes,
advocats, metges, professors, dissenyadors i fins i tot compositors i escriptors.

Al final, tres possibilitats, presentades en forma de preguntes:

1) Els governs limiten la substitució del treball per màquines, protegint determinats llocs de treball?
2) HI ha una reeducació constant per tal que la gent trobi feines noves conforme van essent
substituïts els llocs de treball per màquines?
L’experiència que s’oferirà en aquesta sala es pot actualitzar cada cert temps per tal que si algú visita

3) S'accepta la substitució del treball humà per les noves tecnologies i l'estat paga una renda
universal bàsica als treballadors sense feina?

el museu més d’una vegada pugui gaudir d’una nova vivència.

Locució en català i subtítols en castellà. Disposarà de locució explicativa que faciliti la interpretació per
a persones amb dificultats visuals.
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Esquema referencial per a l’elaboració del guió (proposta inicial):

Fases

Text

1.

La història del treball és una crònica de la

Imatges

substitució de la força i les capacitats físiques de
les persones per utensilis, eines, i màquines.
Fem un recorregut al llarg de la història per
l’evolució de la tecnologia emprada pels
humans.
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2.

1997:

la

victòria

de

Deep

Blue

sobre

GaryKasparov assenyala l'inici de la substitució
de les capacitats cognitives dels humans per
màquines.

3.

Quin és el futur del treball?

La intel·ligència artificial comença a fer el treball
cognitiu de les persones. Les antigues feines
desapareixeran, en sorgiran de noves, però
aquestes també desapareixeran ràpidament.
Les

persones

necessitaran

reciclar-se

i

reinventar-se cada una o dues dècades.

Quins treballs i quines professions existiran
d'aquí 10 anys? O vint?

4.

Opció 1: lleis que protegeixen alguns treballs?

5.

Opció 2: reeducació, per a re-inventar els
treballadors?

6.

Opció 3: renda bàsica universal?
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MTIV GRANJA

AUDIOVISUAL 5

Discurs general

•

Un personatge acompanya el discurs i narrar els canvis a la Granja entre el 1874 i el 1989, i els canvis
del treball i a la dieta típica de la gent del municipi.

•

Antic celler (planta subsol) de la Granja Soldevila

Explica com la Revolució Industrial va estendre a transformar la dieta i la cuina catalana a través de
nous productes industrials, alguns dels quals, com les llets condensades i els iogurts, tenien el seus
orígens a Santa Perpetua.

Granja Soldevila: una fàbrica d’aliments

La línia argumental d’aquest àmbit explica l’arribada de la Revolució Industrial i la seva incidència en la

•

Utilitza les diferents dones i homes que vivien i que treballaven a la Granja Soldevila entre els anys
1880 i 1950, com a amos, habitants i treballadors, per fer palesa:

−

l’alimentació i la nutrició dels perpetuencs fa un segle;

iogurts. Per a fer-ho, es pot utilitzar com a recurs persones que havien treballat a la Granja, a través de

−

el desenvolupament de la llet maternitzada i altres productes làctics de l'empresa;

les quals es presentaria el treball i la vida a la Granja. Exemple de persones que podrien desenvolupar

−

nous productes a l'anomenada 'cuina modernista';

−

la vida diària a la Granja; les condicions del treball i la relació entre els Soldevila amb els seus

cuina catalana. Per exemple, a través de nous productes industrials com les llets condensades i els

aquest rol: l’emprenedor i fundador de la Granja, Pere Soldevila, i la seva dona, i a continuació el fill
Pere i treballadores i treballadors en els diferents processos.

Audiovisual d’aprox. 5 minuts

Llenguatge: locució en català i subtítols en castellà. Disposarà de locució explicativa que faciliti la
interpretació per a persones amb dificultats visuals.

treballadors;
−

la transformació de la masia en residència modernista els any 20;

−

la procedència de treballadors/es;

−

la col·lectivització del negoci durant la Guerra Civil;

−

el creixement del sector agroalimentari a Santa Perpètua.

Projecció en moviment al llarg de la paret lateral de la sala
Sinopsi de l’audiovisual “Granja Soldevila: una fàbrica d’aliments”
Audiovisual dinàmic; l’espectador camina acompanyat de la projecció.
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Discurs

Fonts

Referències

Comença a construir una granja planificada amb criteris

Giner & Paricio;

industrials. Col·locava dormitoris pels treballadors

Ricart 1999a, 84

sobre les estables de les vaques, com va ser habitual.
La cuina i el dieta tradicional d’un poble rural com SPM

Fàbrega,

29-30,

a finals del XIX. Les condicions de la vida rural al

35-40, 43-47.

Imatges cases
rurals:

Ricart

A recinte hi habitaven 12 homes i dones i 16 nens.

1999a 23, 31,

Tenien cura de la bestiar i dels camps.

72, 83

Un grup important venia de Mojácar (Almeria).

Col·lecció

El Soldevila va contractar treballadors especialistes

del Modernisme: amb la 'cuina modernista', la indústria

Museu

francesos.

agropecuària inventa processos i tècniques que va

Viader,

municipi.

Nous hàbits alimentaris i tècniques culinàries a l'època

Fàbrega, 27-30

canviant la cuina catalana: aliments desconeguts com

Jordi

paquets,

les sopes decahidrats, extractes de carn i farina làctia.

ampolles,

Elaboració industrial d'embotits. Productes innovadors

etiquetes...

com la Coca Cola.

El Bosc, 4

L'Abans 119,
339

La maquinaria de la indústria alimentària també va fer

Fàbrega, 29-30,

Màquines,

un salt amb màquines per adobar i envasar carns i

aparells,

peixos, per fàbrica embotits i brous concentrats.

estris...

Al nival domèstic les dones comencen a utilitzar nous

Eines

aparells per cuinar - el bany maria, per refredar aigua, i

cuina...

de

la

fabricar gel.
Pere Soldevila, empresari tèxtil de Barcelona, va

Giner & Paricio;

comprar la masia Can Granollacs amb 40 hectàrees de

Ricart 1999a, 83-

terreny el 1874, una gran masia clàssica catalana. Va

84

El Bosc, 2
Lluis Soldevila Soldevila va produir i distribuir llet, ous,

fundar l'empresa més antiga a Catalunya dedicada al

mantega i formatges. Registra la marca comercial 'La

tractament de la llet. Importa innovacions tècniques

Granja Soldevila' l'any 1892. El 1910 registra les

d'Europa .

marques Baciloláctico i Nutricio.

Dos anys més tard moria i deixava com hereu el seu fill
petit Lluís Soldevila Casa (1864-1938); la seva dona
s’ocupà de tirar endavant la indústria agroalimentària
degut a la seva minoria d'edat - tenia 10 anys - basada
en l’elaboració de làctics.

1895: patents per làctics com llets condensades i

Viader (s.d.)

Viader (s.d.)

iogurts: juny del 1897 patenta la invenció d’un
“procedimiento para la preparación de la Leche de
animales a fin de hacerla semejante a la de la mujer”,
un procediment per a la preparació de la llet
‘maternitzada’.
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A la Granja del Lluis Soldevila Soldevila es produïen

Giner & Paricio

ous, mantega i formatges que es distribuïen amb la
marca

comercial

denominada

Granja

Soldevila,

Trinidad

La Granja distribuïa els processos entre les molts

Giner & Paricio;

Lloveras Plaja,

petites sales de l’antiga masia a la planta subsol.

Niccoli

majordoma
pels vols de

registrada pel Lluis l’any 1892.

1900.
Jiménez, 49
Amb la marca comercial de Granja Soldevila registrada

fabricació del formatge: un local per a la recepció de la
llet, la direcció i el laboratori químic, la cambra de
separació de la llet de la crema, el local per a la
fabricació de la mantega i el formatge, el salador, el

Viader, J. (s.d.)

magatzem de conservació dels formatges, el de la

des del 1893 s’obren al llarg d’aquells anys diversos

mantega, el local de neteja dels instruments, el dipòsit

establiments a Barcelona que distribuiran part dels

de llenya, i una nevera per fabricar el gel o per a la

productes produïts a Santa Perpètua de Mogoda:

refrigeració.

iogurts, quefirs, llet condensada, llet maternitzada,
caseïna, xocolata amb llet...
1905?:

Fins a deu espais necessaris en una instal·lació de

Giner & Paricio;

'El soterrani amb una posició poc o molt enterrada era

Giner & Paricio p

un emplaçament perfectament apte per complir els

83-84

requeriments de l'època, sempre que fos possible de

Els Soldevila transformaven la masia en una residència

garantir-hi la higiene. La temperatura de l’ambient ha de

d’estil modernista. Reforma la distribució interna de la

ser prou baixa perquè la mantega no perdi les seves

masia pròpia d’una habitatge de la classe alta: distinció
de tres espais destinats a diferents grups

socials,

Treballs, 134

propietats organolèptiques fonamentals'.

l’àmbit domèstic privat de la família, la recepció

Aurèlia

Durant la Guerra Civil la granja és col·lectivitzada i

Ricart

publica, i el dels serveis.

Guerrero

rebatejada amb el nom de granja Germinal del Vallès.

149-150

Franco,

Es va utilitzar per concentrar totes les vaques del Vallès

majordoma

cuinera a la

i la fresquera dels formatges es va usar com a refugi

pels vols de

Granja

antiaeri.

1900.

El poder econòmic de la família queda ben pales en
l’ornamentació modernista: les llars de foc de marbre,
els arrambadors de ceràmica, els vitralls i treballs de
forja a les baranes.

1999a,

Trinidad
Lloveras Plaja,

Jiménez, 49

Nota la connexió amb l’Institut Pere Mata, de
Domènech i Montaner.
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Acusacions a Lluis Soldevila: 'los obreros que vivían en

Ricart 1999a 149-

la misma Granja, tenían la obligación de acudir todos

50

Recursos
Testimonis orals

los domingos a misa (..) En tiempo de elecciones, y
concretamente en las que culminaron en el triunfo de
las izquierdas y el aventamiento de la república este
señor, el sábado a la hora de pago de los salarios

va viure a la Granja

entrevista 1r DVD memòria històrica

Juana Flores

van viure a la Granja

entrevista 1r DVD memòria històrica

Paulina Flores

van viure a la Granja

entrevista 1r DVD memòria històrica

el seu pare era l'encarregat de

coaccionaba a los obreros de la granja para que
votaran la candidatura de las derechas fascistas'.

Al final de la guerra la família Soldevila recupera la

Arcadi Llonch

la Granja

Anna Flores

va néixer a la Granja

Imatges i elements gràfics

propietat. Va vendre la marca el 1941, el negoci malfet
per la competència de la suïssa Nestlé.

L’expropiació de la propietat dins de l’ACTUR de

Teresa Llonch

−

Família Soldevila

−

Font Museu Jordi Viader

−

Web: GRANJA SOLDEVILA. ACTIVITAT EMPRESARIAL 1874-1970

Giner & Paricio

http://competiciicfacanfolguera.blogspot.com/p/grup-ii.html

Gallecs, als anys setanta, va acabar convertint la granja
en propietat municipal l’any 1989.
L’enderroc de les edificacions obsoletes que es van
jutjar no reutilitzables va incloure, en diferents fases, la
totalitat de les que havien format l’explotació ramadera,
amb l’excepció del galliner del costat oest del carrer del
Sac , que va convertir-se en gimnàs del nou Institut
d’ensenyament secundari.

−

Foto treballadors, Carbo p 119,

−

El casal de cal Soldevila, c 1920: Vinyals, 387

−

Imatges rurals, Ricart v1, 23, 31, 72

−

Granja Soldevila 1930, Ricart v1, 83

−

El Bosc ,Lluis Soldevila, pare fil i net , p2

−

Treballs de dones: Font: Maria Llonch Prunés p 49, Magdalena Oriol p 55, Arxiu Municipal p 61

−

Granja Soldevila 1955, Riera p. 90
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MTIV SANTIGA

AUDIOVISUAL 6

Santiga medieval. El cicle anual de la pagesia tradicional

Durada aproximada: Vuit (8) minuts.
Idioma: Locució en català i subtítols en castellà. Disposarà de locució explicativa que faciliti la
interpretació per a persones amb dificultats visuals.
Audiovisual a projectar a la capella de la Mare de Déu de l’Heura de Santiga o lloc alternatiu que
determini l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.

Dins del context d’un any a Santiga es poden tractar diversos temes com ara:

Conceptualització: l’audiovisual representarà la història del paratge de Santiga, l’antic poble rural, hostal

•

El treball d’homes, dones i nens a l’edat mitjana

i església medieval, dins del context del paratge natural en què està ambientat. La proposta ha de ser

•

Els oficis de campaner i d’hostaler, documentats a Santiga, a més del de pagès.

coherent amb la missió i el fil conductor del MUSEU DEL TREBALL I LA INDÚSTRIA VIVA integrat en

•

Els cultius de diferents èpoques

l’argument global de l’exposició permanent al Vapor Aranyó.

•

Els pagesos i marquesos

•

La construcció de l’església i la participació ciutadana

La narrativa de l’audiovisual se centra en el treball dels pagesos al món rural dins del context de la

•

L’arquitectura pedagògica

societat medieval, representada per l’església i la masia. La gent depenia del camp i del que es produïa

•

El paisatge natural i el cultural

en l’anyada. És el que es coneix com a agricultura de subsistència. La vida del pagès estava regulada

•

La relació entre Santiga i Santa Perpètua

pel cicle dels mesos i les estacions de l'any.

•

El paper educatiu de l’església medieval

L’audiovisual s’estructura en les temporades durant el curs d’un any, el ritme i el cicle del treball al
camp, emprant les il·lustracions del manuscrit il·luminat gòtic Liber ruralium commodorum, de Pietro
Crescenzi (1304-09) i vinculant-lo amb l’església de Santiga a través del calendari litúrgic de les misses
i festivitats de la fe cristiana.
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Aquesta projecció ha d’oferir a l’espectador una experiència immersiva. El mapping ha d’interactuar

FASE 2
MTIV CALDERA

amb l’espai, les seves textures i les seves formes arquitectòniques, tot destacant la seva autenticitat
sense caure en exageracions. Es tracta per tant, i únicament, d’un mitjà a través del qual poder narrar
la història de l’indret. Aquesta narració ens parlarà del funcionament de la fàbrica Vapor Aranyó i el
context, enfocada des de la seva vessant més humana: moments històrics, personatges, anècdotes,
etc.

AUDIOVISUAL 1
Guió per al mapping. Sala de la caldera: Revolució industrial
MAPPING SALA DE LA CALDERA: REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

Durada: aprox. 6 minuts.
Locució en català i subtítols en castellà. Veu en off. Disposarà de locució explicativa que faciliti la
interpretació per a persones amb dificultats visuals.

EDIFICI: Quadra energètica (sala de la caldera), conjunt fabril Vapor Aranyó

L’edifici annex a la nau alta del Vapor Aranyó, acull el cor energètic de l’antiga fàbrica. Aquest ha estat
rehabilitat recentment mantenint els seu caràcter industrial i la seva identitat. La nau de la quadra
energètica es composa de dues estances que contenen al seu interior la màquina de vapori la caldera.
Ambdues peces, de gran valor patrimonial, són claus alhora d’explicar el funcionament de la fàbrica,
doncs sense la seva existència, no s’entendria la totalitat del conjunt fabril.

La quadra energètica tenia un paper destacat en l’operació del Vapor Aranyó, sent la força motriu que
controlava tota la maquinària i el ritme de treball a l’antiga fàbrica tèxtil. Allotjava la màquina de vapor i
la caldera generadora de vapor, i formava un conjunt amb la xemeneia. Com era habitual, l’edifici rebia
un tracte arquitectònic distint. Les dues maquines són les úniques peces originals conservades al Vapor
i tenen un interès patrimonial important i un alt valor interpretatiu.
Narració, producció i realització
Es proposa una intervenció museogràfica que sigui respectuosa amb l’espai. Per aquest àmbit es
proposa la creació d’un mapping, que es projectarà damunt d’una de les parets de maó de la quadra
energètica. La paret proposada per a la projecció és la més gran, ubicada davant de la caldera (àmbit

La peça audiovisual - que s’haurà de visionar dempeus - haurà de durar uns 6 minuts. Entenem que es

nivell inferior).

tracta de fer un viatge als orígens de la industrialització de Catalunya, des de l’aparició de les primeres
fàbriques a Catalunya, passant per la fundació del Vapor Aranyó fins a l’actualitat del treball i les
condicions laborals.
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Es proposa una estructura basada en quatre moments que transiten per la història de Santa Perpètua,
el Vapor Aranyó i les fàbriques tèxtils i l’evolució de les condicions laborals, especialment de les dones.

Continguts per al relat
Any 1848. Les primeres fàbriques apareixen a

Aquests serien:

Catalunya, una novetat on es concentra molta gent a

1. Vapor i carbó

Imatges de referència

treballar en un gran espai tancat. Fa 15 anys es va
inaugurar a Barcelona el primer 'vapor', el nom popular

2. Seda llana i cotó

de la fàbrica tèxtil. El canvi d'una economia rural

3.Viure per treballar

segueix el model a l'anglesa, basat en el carbó com a

4. Temps moderns

font d'energia.

Encara hi ha esperances de localitzar jaciments de
carbó a Catalunya. Es publiquen informes tècnics molt
optimistes sobre la qualitat i l’abundància del carbó al
Ripollès. La societat El Veterano proposa dues línies de
ferrocarril per explotar: les mines d'hulla d'Ogassa i de
Sant Joan de les Abadesses. Aquesta primera va cap a
Barcelona i ha de passar a prop de Santa Perpètua de
Mogoda.

1. Vapor i carbó

Una escena en la que arrenca la projecció entre foc, vapor i carbó que inunden la pantalla. és el moment
de la matèria i la funcionalitat. Acompanyats d’una veu ens mostrarà els elements fonamentals de la
revolució industrial, amb imatges de carboners - un carbó que en gran part provenia de Gran Bretanya,
l’origen de la revolució industrial- , de elements que generen energia i de la nova vida que les fàbriques
porten a la població. Una escena que ha de mostrar els grans canvis que provoca la irrupció de la
indústria fabril.
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2. Seda, llana i cotó

Amb l'ampliació de la fàbrica i la construcció l’any
1872, d’una nau mes gran, Santa Perpètua empren

Aquesta és una de les escenes centrals del mapping i es presenta com un gran collage de records en

definitivament el camí a la industrialització. Coincident

el que les diferents peces aniran encaixant per mitjà d’animacions. La narració on s’explica l’aventura i

amb la inauguració de la nau gran, Claudi Arañó erigeix

les idees de Claudi Aranyó i Aranyó, la seva fàbrica que dirigia als 19 anys; el projecte del tren de

una altra fàbrica tèxtil a Sant Marti de Provençals, de

Barcelona, passant per Santa Perpètua, cap a nord i Ogassa; les mines de ferro; la vaga general a

característiques molt similars.

Barcelona contra el maquinisme del 1854; la primera nau amb 55 telers manuals, la construcció de la
resta de la fàbrica i el contingut vinculat directament al Vapor Aranyó, un gran projecte que queda limitat
pel fracàs del somni del carbó i l’opció de les colònies industrials de riu.

Continguts per al relat

Imatges de referència

Claudi Arañó i Arañó és descendent d'una família
manresana de sedaires. Amb només 19 anys ja dirigia
la fàbrica tèxtil familiar. La seva especialitat és teixir
mescles de seda, de llana i de cotó.

La màquina de vapor transformava en força motriu el
vapor produït per les calderes. Un 90% del carbó
procedia del país de Gal·les a la Gran Bretanya, i al
segle XX d'Astúries, es carregava amb tren des del port
de Barcelona fins a l'estació de Mollet-Nord, des d'on
es transportava mitjançant carros fins a quedar

Espantat per la conflictivitat obrera a Barcelona i la

emmagatzemat a les carboneres del Vapor.

vaga general contra el maquinisme. Il·lusionat també

Claudi Arañó mor l'any 1884, convençut encara de les

per la promesa del carbó i la creació d’una línia de

possibilitats del tren i del carbó de les mines d'Ogassa.

ferrocarril per al seu transport, Claudi encarrega l’any

Però la producció de l'anhelada hulla decep. La

1857, la construcció d'una nau a Santa Perpètua, el

Companyia Ferrocarril i Mines de Sant Joan de les

primer Vapor Arañó.

Abadesses es declara en liquidació el 1886. Tant a
Santa Perpètua com a Barcelona s'abandonen els
plans per a l'ampliació de les naus.
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El model anglès d'industrialització mitjançant una

de la empresa que un dels llogaters, el sr. Joan Xiol

matèria prima com el carbó fracassa, i el creixement

tenia instal·lada al Vapor. S'entén a tots els àmbits de la

industrial de Catalunya pren l'alternativa hidràulica, amb

societat perpetuenca. Les treballadores són totes

la construcció de les 'fàbriques de riu'.

acomiades i substituïdes per 'esquirols', protegits a la
fàbrica per la Guardia Civil.
Finalment, l'any 1919 una llei estableix una jornada de 8
hores, i una altra del 1922 disposa 1 hora per alletar les
criatures: 'treballàvem a Can Fàbregas però amb torns

diferents. Jo havia de tenir una cangur que emportés

3. Viure per treballar

cada dia el meu fill a la fàbrica, perquè li donés la
mamar' (Treballs de dona, p28).

Aquesta escena se centra en les persones, en les mirades. A partir de material fotogràfic i filmogràfic
es farà un viatge de mirades, veient imatges tan de Santa Perpètua com d’altres indrets de Catalunya
on les condicions eren similars. La veu en off ens parlarà de la incorporació de les dones al treball, les

4. Temps moderns

condicions laborals, la vaga del 1914...
S’acabarà la projecció amb una escena que ens remet a l’actualitat. Una reflexió contemporània de la
Continguts per al relat
El Vapor Arañó atrau famílies del camp que es
traslladen cap al nucli de la fàbrica. Els sous de les

Imatges de referència

necessitat de la igualtat d’oportunitats i condicions laborals. En aquest cas buscarem diferents
escenaris on treballen dones a Santa Perpètua i es gravaran al seu lloc de treball mirant a càmera. La
peça clourà amb un vol aeri per damunt la fàbrica a l’actualitat.

dones i de les nenes complementen el treball rural dels
seus homes. Resulta una opció atractiva escapar de
l'àmbit domèstic i tenir un sou regular. Però la jornada
laboral dura fins a 12 hores, i és insegura: el 1858 la
fàbrica de Claudi Arañó a Barcelona té 131 treballadors
i treballadores, i creix fins a més de 1000, l'any 1875.
No obstant, a causa de la crisi del sector, dos anys
després en fan fora la meitat.
Després de la mort de Claudi Arañó el Vapor és lloga a

Continguts per al relat

Imatges de referència

Cal posar en qüestió la denominada ocupació “pink

collar”, terme anglosaxó que fa referencia a unes feines
laborals que tradicionalment i majoritàriament
exerceixen les dones i que es caracteritza per tenir un
sou baix, poc prestigi, poc reconeixement i poques
oportunitats de promoció.

diferents empresaris, però les lleis de dotze i tretze
hores hi continuen. Al principi del segle XX, entorn el

Típicament, es tracta de feines del sector serveis, com

clima de protestes socials que es viuen a Catalunya, es

per exemple: infermeria, educació, serveis de neteja,

dona el singular escenari de la primera vaga

confecció tèxtil, etc. Les dones tradicionalment s’han

documentada a Santa Perpètua, de 150 treballadores

ocupat en llocs de treball que es caracteritzen per una
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remuneració i un valor social inferiors i que són en bona
mesura una prolongació de les activitats que fan en
l’àmbit domèstic.

Cal denunciar la bretxa salarial i posar de relleu la
presència de la dona en el mercat de treball. Per
visibilitzar el treball de la dona es pot mostrar una
diversitat de feines que desenvolupen les dones al
municipi, en àmbits ben diferents: indústria, transport i
logística, serveis...
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2. TECNOLOGIA I INSTAL·LACIÓ

FASE 1
NAU ALTA DEL VAPOR ARANYÓ

AUDIOVISUAL 1

Àmbit 3, crugia 6. EL TREBALL I LA VIDA FAMILIAR: FAMÍLIA PRODUCTORA VS. FAMÍLIA
CONSUMIDORA

•

Monitor 75´ Sony KE75XH8096BAEP, UHD 4K, HDR, X1, SmartTV (AndroidTV), Assistent de
Google, Triluminos, Negre o equivalent.

•

BrightSign LS424 o equivalent

•

2 Altaveus Ecler ARQIS105 o equivalent

•

Subministrament, transport, suports, col·locació, cablejats, proves i posada en marxa
d'equipament incloent totes les connexions fins preses i equips existents o subministrats.
Totalment instal·lat i funcionant.
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AUDIOVISUAL 2

Àmbit 6. crugia 11 (A6 C11 11)

LA PRIMERA INDUSTRIALITZACIÓ. COSIU O ESCRIVIU?

•

Monitor 65´ Sony KE65XH8096BAEP, UHD 4K, HDR, X1, SmartTV (AndroidTV), Assistent de
Google, Triluminos, Negre o equivalent

•

BrightSign LS424 o equivalent

•

Subministrament, transport, suports, col·locació, cablejats, proves i posada en marxa
d'equipament incloent totes les connexions fins preses i equips existents o subministrats.
Totalment instal·lat i funcionant.
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AUDIOVISUAL 3

Àmbit 7, crugia 12 (A7 C12 05)

ALTRES MANERES DE TREBALLAR. EL TREBALL COL·LECTIVITZAT (1936-39)

•

Monitor 75´ Sony KE75XH8096BAEP, UHD 4K, HDR, X1, SmartTV (AndroidTV), Assistent de
Google, Triluminos, Negre o equivalent

•

BrightSign LS424 o equivalent

•

Subministrament, transport, suports, col·locació, cablejats, proves i posada en marxa
d'equipament incloent totes les connexions fins preses i equips existents o subministrats.
Totalment instal·lat i funcionant.
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AUDIOVISUAL 4

Àmbit 9, crugia 18

AUDIOVISUAL IMMERSIU: QUIN FUTUR TÉ EL TREBALL?

•

6 Projectors Viewsonic LS831WU 4500 lm WUXGA UST o equivalent

•

6 Suports Projectore SMS CLF 75.US.AS o equivalent

•

6 BrightSign LS424 o equivalent

•

Amplificador Ecler eGPA4-150 4 x150W o equivalent

•

2 Altaveus Ecler ARQIS105 o equivalent

•

Switch 16 Ports

•

Crestron RMC4

•

Ipad Crestron APP

•

Punt acces wifi

•

Rack Control

•

Botonera amb conexió al sistema de gestió d'accionament de llums i d'inici de l'espectacle

•

Subministrament, transport, col·locació, cablejats, proves i posada en marxa d'equipament
incloent totes les connexions fins preses i equips existents o subministrats. Totalment instal·lat
i funcionant.
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AUDIOVISUALS DE LA PRIMERA PLANTA DE LA NAU ALTA DEL VAPOR ARANYÓ
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MTIV GRANJA
Granja Soldevila

AUDIOVISUAL 5

Antic celler (planta subsol)

Granja Soldevila: una fàbrica d’aliments

•

3 Projectors Viewsonic LS831WU 4500 lm WUXGA UST o equivalent

•

3 Anclatges sostre inclinat CHIEF CMA395 o equivalent

•

3 Suports projector CHIEF RPAU o equivalent

•

3 Columnes extensible CHIEF CMS006009 o equivalent

•

BrightSign LS424 o o equivalent

•

Amplificador Ecler eGPA4-150 4 x150W o equivalent

•

4 Altaveus Ecler ARQIS105 o equivalent

•

Switch 16 Ports

•

Crestron RMC4

•

Ipad Crestron APP

•

Punt acces wifi

•

Rack Control

•

Subministrament, transport, suports, col·locació, cablejats, proves i posada en marxa
d'equipament incloent totes les connexions fins preses i equips existents o subministrats.
Totalment instal·lat i funcionant.
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MTIV SANTIGA

Capella de Nostra Senyora de l’Heura

AUDIOVISUAL 6

Santiga medieval. El cicle anual de la pagesia tradicional

•

Monitor 75´ Sony KE75XH8096BAEP, UHD 4K, HDR, X1, SmartTV (AndroidTV), Assistent de
Google, Triluminos, Negre o equivalent

•

BrightSign LS424 o equivalent

•

Subministrament, transport, suports, col·locació, cablejats, proves i posada en marxa
d'equipament incloent totes les connexions fins preses i equips existents o subministrats.
Totalment instal·lat i funcionant.
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FASE 2
MTIV CALDERA
AUDIOVISUAL 1

MAPPING SALA DE LA CALDERA: REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

EDIFICI: Quadra energètica (sala de la caldera), conjunt fabril Vapor Aranyó

•

Projector Epson EB L1075U 7000L Laser WUXGA o equivalent

•

Optica Curta Distància ELPLU4 o equivalent

•

BrightSign HD244 o equivalent

•

Amplificador Ecler eGPA4-150 4 x150W o equivalent

•

4 Altaveus Ecler ARQIS105 o equivalent

•

Crestron RMC4

•

Crestron DIN8SW8I

•

Punt acces wifi

•

Ipad Crestron APP

•

Suport projector

•

vinil d'opacitat finestra 100% color a escollir

•

Pantalla de projecció de qualitat alta Elite2 o equivalent de 440x560cm amb comandament a
distància i mecanisme elèctric amb motor tubular SOMFY. Carenat en alumini lacat de color
blanc. projecció frontal amb vores negres testa negra de 20 cm i posterior negra col·locada en
mur de mamposteria.

•

Subministrament, transport, suports, col·locació, cablejats, proves i posada en marxa
d'equipament incloent totes les connexions fins preses i equips existents o subministrats.
Totalment instal·lat i funcionant.
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El projecte actualment s’està desenvolupant mitjançant el suport econòmic dels indicats Fons FEDER 2014/2020.
Eix 6 i de la Diputació de Barcelona que encaixa perfectament amb els objectius del seu programa operatiu enfocat

3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I INFORMACIÓ PER A

a promoure la protecció, el foment i el desenvolupament turístic i de millora del patrimoni cultural.

LA LICITACIÓ DEL PROJECTE
2. CODIFICACIÓ
Segons el Reglament (CE) Nº 213/2008 de la Comissió Europea, de 28 de novembre de 2007, pel que s’aprova el
Vocabulari comú de contractes públics (CPV) i les directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament Europeu i
del Consell sobre els procediments dels contractes públics, en allò referent a la revisió del CPV, els codis

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
CONTRACTE MIXT DE SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS PER A LA
PRODUCCIÓ DELS AUDIOVISUALS (FASE 1) DEL MUSEU DEL TREBALL I
LA INDÚSTRIA VIVA (MTIV) A SANT PERPÈTUA DE MOGODA.

aplicables a aquest contracte són:

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

3. TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE

•

32322000-6 Equip multimèdia.

•

92100000-2 Serveis de cinema i vídeo.

La durada del contracte és de DEU (10) SETMANES. El termini és comptarà a partir de l’endemà de la formalització

L’objecte del contracte és la producció i subministrament de sis audiovisuals del futur MUSEU DEL

del contracte. No es podran concedir pròrrogues.

TREBALL I LA INDÚSTRIA VIVA (MTIV) de Santa Perpètua de Mogoda (corresponents a la fase 1),
actuació compresa en l’operació FEDER “Projecte turístic industrial del Vapor Aranyó + Centre
d’indústria Viva, cofinançada en un 50% pel PO FEDER CATALUNYA 2014-2020, Eix 6, d’acord amb

4. CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual s’aproven les seves bases reguladores (DOGC nº 7078,

El contracte consisteix en la realització, subministrament d’equipament, instal·lació i posada en marxa

de 14 de març de 2016 i gestionat per la DGAL del Departament de Governació, Administracions

de les produccions audiovisuals de la fase 1 del MTIV, en la modalitat anomenada "clau en mà", de

públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

manera que comporta un lliurament totalment equipat i en perfecte estat de funcionament per a la
correcta reproducció i visualització dels audiovisuals. Abasta, per tant, els següents aspectes:

El MUSEU DEL TREBALL I LA INDÚSTRIA VIVA (MTIV), és la proposta presentada al Fons FEDER 20142020 de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda de “Projecte turístic industrial Vapor Aranyó +

•

guionatge, gravació, edició i postproducció d’imatges i, quan s’escaigui, en la creació de la

Centre de la indústria viva”. Una intervenció de gran abast que inclou un conjunt d’actuacions enfocades

corresponent banda sonora amb locució, música i efectes de so, de les sis (6) produccions

a desenvolupar l’estratègia del municipi en matèria econòmica, cultural i de turisme. El projecte té per
objectiu valoritzar turísticament el patrimoni local a partir d’una història transformadora universal, com
és l’evolució del treball i l’impacte sobre la societat, posant especial èmfasi en el vessant femení.
Alhora, aquest projecte pretén incidir directament sobre el patrimoni cultural a través de la recuperació i
valorització del mateix. Aquesta oportunitat representa per al municipi un salt qualitatiu en matèria de turisme i
atractivitat cultural.

Producció dels sis audiovisuals que es descriuen en el projecte: els treballs consistiran en el

audiovisuals previstes per al nou MTIV (fase 1).
•

Subministrament d'equips de reproducció i dispositius per a la correcta exhibició dels audiovisuals.

•

Transport de l'equipament al Museu.

•

Instal·lació del maquinari i dispositius, incloent estructures d'ancoratge, cablejat, connexió de xarxa,
enginyeria i programació, ajust i posada en marxa.

Produccions audiovisuals:
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Núm.

Ubicació

Títol

Característiques

Durada
aprox.

1

Nau alta del Vapor
Aranyó. Àmbit 3,
crugia 6

Família productora vs.
família consumidora

Audiovisual que mostra
els canvis entre la
societat rural i la
industrial

2 min.

Projecció sense so, en
bucle, d’imatges de
dones cosint a màquina
en fàbriques i de
mecanògrafes.

1 min.

Projecció sense so, en
bucle, d’imatges de
dones en el treballant
durant la guerra civil

1 min.

Audiovisual immersiu de
síntesi, amb projecció
360º, que reflexiona
sobre el futur del treball

4 min.

Projecció en moviment
al llarg de la paret
lateral del celler que
mostra la vida i el treball
a la Granja Soldevila
(1874-1989)

5 min.

Documental sobre el
paratge de Santiga a
l’edat mitjana i sobre el
cicle de treball al camp.

8 min.

2

3

4

Nau alta del Vapor
Aranyó. Àmbit 6,
crugia 11

Cosiu o escriviu

Nau alta del Vapor
Aranyó. Àmbit 7,
crugia 12

El treball col·lectivitzat
(1936-39)

Nau alta del Vapor
Aranyó.

Quin futur té el treball?

Àmbit 9, crugia 18
5

6

Granja Soldevila.
Planta subsol. Celler.

Granja Soldevila: una
fàbrica d’aliments

A determinar

Santiga medieval. El cicle
anual de la pagesia
tradicional

Recerca, selecció i adquisició de materials gràfics, fotogràfics, fonogràfics o altres elements útils per
a les produccions audiovisuals.



Realització de rodatges en plató, en les dependències del MTIV i exteriors.



Locucions.



Producció i postproducció audiovisual.



Provisió, instal·lació i programació del material i equipament tecnològic per a la projecció dels
audiovisuals.



Proves de funcionament i posta en marxa.

5. CONDICIONS D’EXECUCIÓ DEL SERVEI I SUBMINISTRAMENT
Aquest servei i subministrament de producció audiovisual es durà a terme d’acord amb les presents
prescripcions i seguint les indicacions del responsable tècnic del contracte que designi l’Ajuntament de
Santa Perpètua de Mogoda.
Els sis (6) audiovisuals contemplats en la fase 1, malgrat ser independents entre ells, hauran de tenir
una coherència de tractament gràfic.
Els continguts i recursos emprats hauran d’estar fonamentats històricament i documentats. El guió
literari dels audiovisuals es desenvoluparà a partir dels continguts indicats en la memòria tècnica
adjunta. El discurs emprat en l’elaboració dels continguts divulgatius ha der ser atractiu i dirigit al gran
públic no especialitzat, tenint en compte la diversitat de públics del museu, i sense obviar el rigor
històric.
L’idioma en el qual es realitzaran els vídeos amb locució serà el català, incloent-ne els subtítols
corresponents en castellà (que hauran d’haver superat un procés de correcció lingüística).
L’empresa adjudicatària del servei de produccions audiovisuals haurà de realitzar, mitjançant estudi
professional, les gravacions de so per als audiovisuals que en preveuen. La dicció haurà de ser correcta.

L’empresa adjudicatària d’aquest contracte ha de dur a terme tots els treballs necessaris per produir

Per tal d’assegurar una coordinació eficient entre les parts, el licitador haurà d’indicar a l’Ajuntament de

aquestes peces audiovisuals i instal·lar-les a punt per a ser projectades. A partir de la proposta de

Santa Perpètua de Mogoda una persona de contacte, que idealment serà l’encarregada de dirigir i

continguts i que s’inclouen en la memòria tècnica adjunta, els treballs inclouen les tasques següents

coordinar la producció dels audiovisuals contractats.

descrites de forma no exhaustiva:



Adaptació dels continguts i redacció dels guions narratius i literaris.



Correcció lingüística dels guions.



Localitzacions.

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
STOA, PROPOSTES CULTURALS I TURÍSTIQUES S.L.

Els sistemes audiovisuals proposats han de garantir l’accessibilitat a persones amb discapacitats
sensorials a través de:
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Accessibilitat de continguts dels audiovisuals amb locucions explicatives que facilitin la interpretació
per a persones amb dificultats visuals.



Audiovisuals amb subtítols per a persones amb dificultats auditives.

El licitador es farà càrrec de la producció, instal·lació i posada en funcionament de les sis peces

1. Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria de producció audiovisual- tècnics- (codi
99012985012002).
2. Conveni col·lectiu de treball del sector d'oficines i despatxos de Catalunya per als anys 20192021 (codi 79000375011994).

audiovisuals, amb el consegüent subministrament del maquinari descrit en la memòria tècnica adjunta,

El preu/hora conveni suposa una condició salarial mínima pels treballadors que estiguin participant en

o equivalent, per al correcte funcionament les projeccions. El màster de projecció de totes les peces

la prestació i l’empresari no el podrà disminuir.

serà en Full HD per proporcionar la màxima qualitat i definició de la imatge.

El càlcul del preu del contracte es determina a tant alçat, a partir d’un preu/hora i d’unes hores

Els audiovisuals es deixaran instal·lats i en funcionament. Si per circumstància dels treballs d’obra i

estimades de dedicació. Les hores estimades de dedicació són només una orientació per obtenir el

d’equipament dels edificis on cal intervenir, se n’hagués de retardar la instal·lació, el temps d’espera no

pressupost base de licitació i no suposen una obligació per part del contractista atès que la licitació

computarà als efectes de termini previst per a la durada del contracte.

està contemplada a tant alçat i subjecte al satisfactori resultat final de l’objecte del contracte.

Els crèdits de creació i producció, la propietat intel·lectual i les condicions d’exhibició, difusió i
explotació que s’estableixin, hauran de constar en el producte final.
La persona responsable del contracte resoldrà els dubtes que es puguin presentar sobre l’abast dels
treballs que ha d’executar l’empresa adjudicatària, per tal de garantir la necessària coordinació i
l’adequada execució del producte resultant.

6. DETERMINACIÓ DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
El present contracte mixt contempla la prestació de serveis professionals per a la producció i
programació d’audiovisuals, per una banda, i per l’altra el subministrament d’equipament i sistemes

Hores

1.- Família productora vs. família consumidora
Producció audiovisual. Full HD. Durada: 2 minuts.
Rodatge en plató amb equip professional; una actriu.
Realització i postproducció en estació de vídeo
digital d'alta definició. Cairons i efectes. Edició de so
ambient. Versió català i subtítols en castellà.

Guió. Producció
i realització.
Actriu.

40

Documentació,
traducció.

18

Hores

2.- Cosiu o escriviu
Producció audiovisual. Full HD. Durada: 1 minuts.
Tractament d'imatges d'època i material fílmic
existent. Realització i postproducció en estació de
vídeo digital d'alta definició.

Producció i
realització.

20

Documentació.

20

audiovisuals. Per a la determinació del pressupost s’han diferenciat els dos tipus de prestacions atès
que s’aplica una metodologia diferent en cadascuna.

3.- El treball col·lectivitzat (1936-39)

a) En el cas dels serveis professionals de producció i programació audiovisual:

Producció audiovisual. Full HD. Durada: 1 minuts.
Tractament d'imatges d'època i material fílmic
existent. Realització i postproducció en estació de
vídeo digital d'alta definició.

Es considera el cost dels salaris de les persones que executaran el contracte i es desglossen els costos

Hores
Producció i
realització.

20

Documentació.

20

salarials a partir del conveni laboral de referència. Així mateix, d’acord amb l’article 100 LCSP en el
pressupost base de licitació es desglossa indicant els costos directes, així com els costos indirectes de
despeses generals i benefici industrial, per a la seva determinació.
Es parteix del cost salarial establert en el conveni col·lectiu sectorial de referència, en aquest cas en els

Hores

4.- Quin futur té el treball?
Producció audiovisual immersiu 360º. Full HD.
Durada: 4 minuts. Rodatge amb equip professional;
efectes 3D; realització d'animacions, tractament
d'imatges d'època i material fílmic existent.

Guió. Producció
i realització.
Locució.

310

següents convenis:
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
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Realització i postproducció en estació de vídeo
digital d'alta definició. Cairons i efectes. Banda
sonora. Versions català i subtítols en castellà.

Documentació,
traducció.

25

Hores

Guionatge, producció,
interpretació i
Grup A
programació
audiovisual

5.- Granja Soldevila: una fàbrica d’aliments
Producció audiovisual. Full HD. Durada: 5 minuts.
Rodatge amb equip professional; realització
d'animacions, tractament d'imatges d'època i
material fílmic existent. Realització i postproducció
en estació de vídeo digital d'alta definició. Cairons i
efectes. Banda sonora. Locució català i subtítols en
castellà.

Guió. Producció
i realització.
Locució.

180

Documentació,
traducció.

25

Components
Documentació i
correcció.
TOTALS

Categoria
professional

35

1.054,83 €

Hores anuals Sou Base
establertes per anual per
conveni
conveni

Grup 1

1.764

26.805,65 €

30,14 €

855

25.769,70 €

Hores
Preu/hora per
Cost total
totals
conveni
personal
estimades
15,20 €

128

1.945,60 €
27.715,30 €

Hores

6.- Santiga medieval. El cicle anual de la pagesia
tradicional
Producció audiovisual. Full HD. Durada: 8 minuts.
Rodatge amb equip professional; realització
d'animacions, tractament d'imatges. Realització i
postproducció en estació de vídeo digital d'alta
definició. Cairons i efectes. Banda sonora. Locució
català i subtítols en castellà.

CÀLCUL DEL COST DE MÀ D'OBRA PER DESPESES SALARIALS A PREU HORA
Hores
Sou base
Hores
Preu/hora per
Cost total
Categoria
setmanals
Components
setmanal per
totals
establertes per
conveni
personal
Professional
estimades
conveni
conveni

Per determinar el percentatge a imputar en concepte de costos directes ens hem basat en una anàlisi
Producció i
realització.
Actriu.

realitzada del sector de les empreses objecte del contracte, d’acord amb codi CNAE J591 d’activitats
195

publicada: 2018), que tenen el domicili fiscal a Catalunya i prenent com a referència els darrers comptes

Documentació,
traducció.

INSTAL·LACIÓ I PROGRAMACIÓ AV
Treballs d'instal·lació i programació dels sis audiovisuals. S'inclouen
tots els mitjans, materials, dispositius i en general qualsevol concepte
necessari per a la total realització de les partides de producció. Amb
proves i posada en marxa totalment acabat i funcionant.

cinematogràfiques, de vídeo i de programes de televisió publicades pel Banc d’Espanya (darrera ràtio

20

anuals publicats al registre mercantil. En aquest estudi que les despeses directes per consum de
mercaderies i materials representen un 30,17%.

Hores

Així doncs, per calcular la part de serveis professionals de producció i programació audiovisual del preu
d’execució material del contracte es parteix de l’estimació de cost de mà d’obra directa més un 30,17%
90

de despeses pels costos directes de consum de material i mercaderies utilitzats en la prestació del
servei.
Tal com és habitual en els projectes per a òrgans públics, en relació amb contractes administratius, el
càlcul del pressupost d' execució per contracta s' obtindrà incrementant el d'execució material amb els
costos indirectes d’estructura que incideixen sobre el contracte, xifrats en un 13% en concepte de

Prenent com a base la categoria professional dels perfils requerits pel desenvolupament del servei, el
càlcul de la despesa salarial s’indica en la taula següent:

despeses generals i amb el 6% en concepte de benefici industrial del contractista.
D’aquesta manera, segons l’estudi de càlculs realitzat, el pressupost base de licitació de les partides
de serveis s’indica en la taula següent:
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Descripció
Cost total del
personal
Despeses directes per
consum de
mercaderies i
materials (30,17%)
Total PEM
Despeses Generals
(13%)
Benefici industrial
(6%)
Base Licitació
IVA

Aplicació

2.- Cosiu o escriviu

Import

Monitor 65´ Sony KE65XH8096BAEP, UHD 4K, HDR,
X1, SmartTV (AndroidTV), Assistent de Google,
Triluminos, Negre o equivalent

27.715,30 €
0,3017

BrightSign LS424 o equivalent
Subministrament, transport, suports, col·locació,
cablejats, proves i posada en marxa d'equipament
incloent totes les connexions fins preses i equips
existents o subministrats. Totalment instal·lat i
funcionant.

8.361,71 €
36.077,01 €

0,13

4.690,01 €

0,06

2.164,62 €
42.931,64 €
9.015,64 €
51.947,28 €

0,21
Total Preu

1

999,00 €

999,00 €

1

260,00 €

260,00 €

1

370,00 €

370,00 €

1

1.399,00 €

1.399,00 €

1

260,00 €

260,00 €

1

370,00 €

370,00 €

3.- El treball col·lectivitzat (1936-39)
Monitor 75´ Sony KE75XH8096BAEP, UHD 4K, HDR,
X1, SmartTV (AndroidTV), Assistent de Google,
Triluminos, Negre o equivalent

Per tot això es determina per a les prestacions de serveis d’aquest contracte un pressupost base de
licitació de 42.931,64 euros, més la quantitat de 9.015,64 euros en concepte d’IVA, totalitzant un import

BrightSign LS424 o equivalent
Subministrament, transport, suports, col·locació,
cablejats, proves i posada en marxa d'equipament
incloent totes les connexions fins preses i equips
existents o subministrats. Totalment instal·lat i
funcionant.

de 51.947,28 euros.

4.- Quin futur té el treball?

b) En el cas del subministrament d’equipament i sistemes audiovisuals

Projector Viewsonic LS831WU 4500 lm WUXGA UST
o equivalent
Suports Projectore SMS CLF 75.US.AS o equivalent

6
6

2.168,00 €
80,00 €

13.008,00 €
480,00 €

BrightSign LS424 o equivalent

6

260,00 €

1.560,00 €

En quant als subministraments de maquinari i tecnologia audiovisual, per a la determinació dels preus
de cada producte s’ha tingut en compte el preu de mercat dels mateixos, obtingut prèvia consulta de

Amplificador Ecler eGPA4-150 4 x150W o equivalent

1

565,00 €

565,00 €

distribuïdors, catàlegs i webs especialitzades. El desglossament del pressupost de les partides de

Altaveus Ecler ARQIS105 o equivalent

2

186,00 €

372,00 €

subministraments es realitza de la següent manera:

Switch 16 Ports

1

150,00 €

150,00 €

Crestron RMC4

1

980,00 €

980,00 €

Ipad Crestron APP

1

498,00 €

498,00 €

Punt acces wifi

1

150,00 €

150,00 €

Rack Control
Botonera amb conexió al sistema de gestió
d'accionament de llums i d'inici de l'espectacle

1

150,00 €

150,00 €

1

250,00 €

250,00 €

1

1.430,00 €

1.430,00 €

Projector Viewsonic LS831WU 4500 lm WUXGA UST
o equivalent

3

2.168,00 €

6.504,00 €

Anclatge sostre inclinat CHIEF CMA395 o equivalent
Suport projector CHIEF RPAU o equivalent

3
3

40,00 €
130,00 €

120,00 €
390,00 €

Descripció

ut

Preu

Total

FASE 1
1.- Família productora vs. família consumidora
Monitor 75´ Sony KE75XH8096BAEP, UHD 4K, HDR,
X1, SmartTV (AndroidTV), Assistent de Google,
Triluminos, Negre, o equivalent.

1

1.399,00 €

1.399,00 €

BrightSign LS424 o equivalent

1

260,00 €

260,00 €

Altaveus Ecler ARQIS105 o equivalent
Subministrament, transport, suports, col·locació,
cablejats, proves i posada en marxa d'equipament
incloent totes les connexions fins preses i equips
existents o subministrats. Totalment instal·lat i
funcionant.

2

186,00 €

372,00 €

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
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1

470,00 €

470,00 €

Subministrament, transport, col·locació, cablejats,
proves i posada en marxa d'equipament incloent
totes les connexions fins preses i equips existents o
subministrats. Totalment instal·lat i funcionant.
5.- Granja Soldevila: una fàbrica d’aliments
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Columna extensible CHIEF CMS006009 o equivalent

3

52,00 €

156,00 €

BrightSign LS424 o o equivalent

3

260,00 €

780,00 €

Amplificador Ecler eGPA4-150 4 x150W o equivalent

1

565,00 €

565,00 €

Altaveus Ecler ARQIS105 o equivalent
Switch 16 Ports
Crestron RMC4

4
1
1

186,00 €
150,00 €
980,00 €

744,00 €
150,00 €
980,00 €

Ipad Crestron APP
Punt acces wifi
Rack Control

1
1
1

498,00 €
150,00 €
150,00 €

498,00 €
150,00 €
150,00 €

Subministrament, transport, suports, col·locació,
cablejats, proves i posada en marxa d'equipament
incloent totes les connexions fins preses i equips
existents o subministrats. Totalment instal·lat i
funcionant.

BrightSign LS424 o equivalent
Subministrament, transport, suports, col·locació,
cablejats, proves i posada en marxa d'equipament
incloent totes les connexions fins preses i equips
existents o subministrats. Totalment instal·lat i
funcionant.

1

910,00 €

de 90.386,46 euros (IVA exclòs).
El mètode de càlcul per a la determinació del VEC és el següent:
-

Import del contracte sense IVA: 90.386,46 € (IVA exclòs)

-

Import pròrrogues: No es preveuen.

-

Import modificacions previstes en plecs (art.204 LCSP): No es preveuen.

910,00 €

8. EQUIP DE TREBALL
Les empreses que optin a aquesta intervenció han de demostrar la seva especialització i experiència.
1

1.399,00 €

1.399,00 €

1

260,00 €

260,00 €

Per tant, com a requisit de solvència tècnica, les empreses que concorrin al contracte han de tenir
dedicació i experiència de producció audiovisual en museus i disposar d’un equip multidisciplinari, que
compti amb experts amb experiència en realització d’audiovisuals per a espais expositius. S’hauran
d’indicar les referències de l’empresa i l’experiència en treballs similars en els darrers cinc anys, així

1

370,00 €
TOTAL

Total PEM
Despeses Generals (13%)
Benefici industrial (6%)
TOTAL PEC sense IVA
IVA (21%)

El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de la LCSP, és

Total valor estimat del contracte (VEC): 90.386,46 € (IVA exclòs)

6.- Santiga medieval. El cicle anual de la pagesia
tradicional
Monitor 75´ Sony KE75XH8096BAEP, UHD 4K, HDR,
X1, SmartTV (AndroidTV), Asistente de Google,
Triluminos, Negro o equivalent

7. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)

0,13
0,06
0,21
Total Preu

370,00 €
39.878,00 €

39.878,00 €
5.184,14 €
2.392,68 €
47.454,82 €
9.965,51 €
57.420,33 €

com els currículum dels membres de l’equip.
L'equip multidisciplinar, amb experiència en audiovisuals museístics, estarà format almenys per les
següents figures professionals:



Realitzador/a audiovisual



Guionista



Documentalista



Traductor/a – Corrector/a



Programador/a de tecnologia AV

El pressupost base de licitació total serà la suma dels serveis professionals i dels subministraments:
Import serveis de producció AV
Import subministrament tecnologia Av
TOTAL PEC sense IVA
IVA (21%)

0,21
Total Preu

42.931,64 €
47.454,82 €
90.386,46 €
18.981,16 €
109.367,62 €

9. SEGUIMENT i CONTROL
El contractista haurà de concretar un calendari detallat de la producció instal·lació i posada en
funcionament dels audiovisuals. Per al seguiment dels treballs, s’establirà un règim regular de reunions
de seguiment. Abans de passar a la producció definitiva dels audiovisuals haurà sol·licitar la validació,
tant pel que fa als guions com a la selecció d’imatges i de recursos visuals, per a la seva aprovació. El
termini màxim de presentació dels guions i de les propostes d’imatges serà d’un mes des de la
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formalització del contracte. La persona responsable del contracte en el termini màxim de quinze dies
haurà de validar-ho o proposar les esmenes oportunes.

12. PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació dels textos, dissenys,
fotografies, audiovisuals i altres materials resultants de l’execució del contracte, correspondran en

10. MATERIAL A LLIURAR PER PART DEL CONTRACTISTA
El contractista en finalitzar el contracte haurà d’entregar els següents materials:
• Dues unitats d’emmagatzematge de memòria digital que contindran:
-

exclusiva a l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. Els drets que obtindrà no estaran limitats
temporalment ni territorialment. Els podrà exercir en el sentit i amb tot l’abast indicat als articles 18 al
21 del vigent Text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1996,
de 12 d’abril, determinant els usos que en podran fer terceres persones. L’Ajuntament de Santa

Els arxius informàtics de tot el material gràfic, fotogràfic i/o cartogràfic (estàtic) que s’hagi generat

Perpètua de Mogoda respectarà els drets morals que s’hagin de reconèixer sobre els materials

per a la producció dels audiovisuals. Els arxius es lliuraran en arxius individualitzats com a mínim

resultants i, sempre que sigui possible per qüestions de format o característiques del canal o mitjà, farà

en els formats gràfics més habituals (.jpf, .tif, .bmp, png) i, quan sigui necessari també en format

constar les referències dels realitzadors dels treballs.

vectorial (.dwg, .pdf) o georeferenciats. Els arxius hauran de tenir una resolució mínima que
possibiliti la seva reproducció en qualitat suficient en suports físics i informàtics.
-

Els arxius sonors, incloent enregistrament de veu (locució), efectes sonors i músiques. En qualitat
suficient i en els formats d’àudio comprimits sense pèrdua més habituals.

En el tractament de dades personals, l’empresa adjudicatària es regirà pel Reglament (UE) 2016/679

Els arxius corresponents als bruts de rodatge i, si s’escau, clips en moviment (animacions) de

del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques

gràfiques o cartografies dinàmiques.

pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament general

• Dues unitats d’emmagatzematge de memòria digital que contindran:
-

13. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

de protecció de dades) i per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades

personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). L’empresa adjudicatària quedarà obligada al seu

Els sis (6) audiovisuals, de forma separada, en un format que permetrà la seva reproducció

compliment i a les seves normes de desenvolupament. Aquesta obligació té el caràcter d’obligació

directa i que inclogui a l’hora imatge en moviment i so

essencial d’acord amb la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de

Independentment d’aquests lliuraments de material, es podrà requerir al contractista que transformi el

contractes del sector públic.

conjunt dels arxius o algun d’ells al format que es requereixi per a facilitar-ne la seva gestió o divulgació.

Les dades personals que s’obtinguin dels licitadors seran tractades per l’Ajuntament de Santa Perpètua
de Mogoda com a responsable del Tractament, en el sentit de l’article 4.7 del Reglament general de

11. PERMISOS I LLICÈNCIES

protecció de dades. La finalitat del tractament serà gestionar el procediment de contractació. Les
dades de les persones de contacte de l’empresa adjudicatària es tractaran per la mateixa finalitat,

L’obtenció dels permisos, llicències i autoritzacions que fossin necessàries davant particulars o

seguiment del contracte i actuacions que se’n deriven. La legitimació del tractament es fonamentarà

organismes oficials per a l’execució dels treballs del contractista i l’adquisició de drets, i les despeses

en el compliment de les relacions precontractuals i contractuals. Es publicaran dades de l’empresa

que això origini, qualsevol que sigui el seu tractament o qualificació (llicència, taxa, cànon, etc.) i per

adjudicatària d’acord amb la normativa de transparència i de contractes del sector públic. Per a

qualsevol que sigui la causa (propietat intel·lectual, ocupació, garantia, aval, despeses de vigilància,

l’exercici dels drets reconeguts al Reglament general de protecció de dades (accés a les dades,

servitud, etc.) seran per compte del contractista.

rectificació, supressió, sol·licitar-ne la portabilitat, o la limitació o oposició al tractament) els licitadors

El contractista serà responsable de tota reclamació relativa a la propietat industrial, intel·lectual o

es podran adreçar en qualsevol moment a l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.

comercial dels materials, procediments i equips utilitzats.

L’empresa adjudicatària s’obliga al secret professional i haurà de respectar el caràcter confidencial de
la informació d’accés restringit que coneixerà amb motiu de l’execució del contracte. Aquest deure es
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mantindrà també amb posterioritat a la finalització de la relació contractual.

14. CONFIDENCIALITAT
Els contractistes ha de respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual tingui accés en
ocasió de l’execució del contracte. Aquest deure s’ha de mantenir fins i tot després de finalitzar i
extingir-se el contracte.

15. TRACTAMENT DE RESIDUS
Els contractistes es responsabilitzen de fer-se càrrec del tractament, classificació i transport dels
residus que generin els treballs objecte del contracte d’acord amb la normativa vigent, així com garantir
la correcta gestió dels residus generats durant el procés de muntatge d’acord amb criteris de
sostenibilitat ambiental.

16. OBLIGACIONS D’INFORMACIÓ I PUBLICITAT
Aquesta actuació està compresa en l’operació FEDER “Projecte turístic industrial del Vapor Aranyó +
Centre d’indústria Viva, cofinançada en un 50% pel PO FEDER CATALUNYA 2014-2020, Eix 6. Per tant,
l’adjudicatari donarà compliment a les obligacions en matèria d’informació i comunicació establertes en
l’annex XII, apartat 2.2 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, el qual regula les responsabilitats dels
beneficiaris en relació a mesures d’informació i comunicació destinades al públic. En concret
incorporarà l’emblema de la Unió Europea i la referència al FEDER, de la Generalitat de Catalunya i els
logos de l’Ajuntament i del Consell Comarcal respectiu i de la Diputació de Barcelona.
Es tindran que tenir en compte els següents requeriments:
- Manual pràctic d’informació i comunicació de les operacions cofinançades per la Generalitat i el Fons
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020:
http://fonseuropeus.gencat.cat/web/.content/80_fons_europeus/arxius/2014_2020/Manual-practiccomunicacio_FEDER1420.pdf
- Programa d’identificació visual de la Generalitat
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/inici/
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Producció audiovisual. Full HD. Durada: 5 minuts. Rodatge
amb equip professional; realització d'animacions,
tractament d'imatges d'època i material fílmic existent.
Realització i postproducció en estació de vídeo digital
d'alta definició. Cairons i efectes. Banda sonora. Locució
català i subtítols en castellà.

5. AMIDAMENTS I PRESSUPOST
FASE 1

Hores

1.- Família productora vs. família consumidora

40

30,14 €

1.205,60 €

Documentació,
traduccció.

18

15,20 €

273,60 €

Hores
20

30,14 €

602,80 €

Documentació.

20

15,20 €

304,00 €

Hores

preu/hora
20

30,14 €

602,80 €

Documentació.

20

15,20 €

304,00 €

Hores
Guió. Producció i
realització.
Locució.
Documentació,
traduccció.

Hores

preu/hora

Import

310

30,14 €

9.343,40 €

25

15,20 €

380,00 €

preu/hora

5.425,20 €

25

15,20 €

380,00 €

Hores

Producció audiovisual. Full HD. Durada: 8 minuts. Rodatge
amb equip professional; realització d'animacions,
tractament d'imatges. Realització i postproducció en
estació de vídeo digital d'alta definició. Cairons i efectes.
Banda sonora. Locució català i subtítols en castellà.

Producció i
realització. Actriu.

preu/hora

Import

195

30,14 €

5.877,30 €

20

15,20 €

304,00 €

Documentació,
traduccció.
Hores

INSTAL·LACIÓ I PROGRAMACIÓ AV
Treballs d'instal·lació i programació dels sis audiovisuals.S'inclouen tots els
mitjans, materials, dispositius i en general qualsevol concepte necessari per a la
total realització de les partides de producció. Amb proves i posada en marxa
totalment acabat i funcionant.

preu/hora

90

TOTAL PEM

Import

Producció i
realització.

4.- Quin futur té el treball?
Producció audiovisual immersiu 360º. Full HD. Durada: 4
minuts. Rodatge amb equip professional; efectes 3D;
realització d'animacions, tractament d'imatges d'època i
material fílmic existent. Realització i postproducció en
estació de vídeo digital d'alta definició. Cairons i efectes.
Banda sonora. Versions català i subtítols en castellà.

Import

Producció i
realització.

3.- El treball col·lectivitzat (1936-39)
Producció audiovisual. Full HD. Durada: 1 minuts.
Tractament d'imatges d'època i material fílmic existent.
Realització i postproducció en estació de vídeo digital
d'alta definició.

preu/hora

30,14 €

Import

Guió. Producció i
realització. Actriu.

2.- Cosiu o escriviu
Producció audiovisual. Full HD. Durada: 1 minuts.
Tractament d'imatges d'època i material fílmic existent.
Realització i postproducció en estació de vídeo digital
d'alta definició.

preu/hora

180

Documentació,
traduccció.

6.- Santiga medieval. El cicle anual de la pagesia
tradicional

SERVEIS DE PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL

Producció audiovisual. Full HD. Durada: 2 minuts. Rodatge
en plató amb equip professional; una actriu. Realització i
postproducció en estació de vídeo digital d'alta definició.
Cairons i efectes. Edició de so ambient. Versió català i
subtítols en castellà.

Guió. Producció i
realització.
Locució.

Descripció
Cost total del personal
Despeses directes per consum de mercaderies i materials
(30,17%)
Total PEM
Despeses Generals (13%)
Benefici industrial (6%)
TOTAL PEC sense IVA
IVA (21%)

Aplicació

30,14 €

Import

2.712,60 €

27.715,30 €

Import
27.715,30 €

0,3017
0,13
0,06
0,21
Total Preu

8.361,71 €
36.077,01 €
4.690,01 €
2.164,62 €
42.931,64 €
9.015,64 €
51.947,28 €

Import

5.- Granja Soldevila: una fàbrica d’aliments
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FASE 1
SUBMINISTRAMENT DE TECNOLOGIA
AUDIOVISUAL
1.- Família productora vs. família consumidora
Monitor 75´ Sony KE75XH8096BAEP, UHD 4K, HDR,
X1, SmartTV (AndroidTV), Assistent de Google,
Triluminos, Negre, o equivalent.

1

1.399,00 €

1.399,00 €

BrightSign LS424 o equivalent

1

260,00 €

260,00 €

Altaveus Ecler ARQIS105 o equivalent
Subministrament, transport, suports, col·locació,
cablejats, proves i posada en marxa d'equipament
incloent totes les connexions fins preses i equips
existents o subministrats. Totalment instal·lat i
funcionant.

2

186,00 €

372,00 €

1

470,00 €

470,00 €

2.- Cosiu o escriviu
Monitor 65´ Sony KE65XH8096BAEP, UHD 4K, HDR,
X1, SmartTV (AndroidTV), Assistent de Google,
Triluminos, Negre o equivalent
BrightSign LS424 o equivalent
Subministrament, transport, suports, col·locació,
cablejats, proves i posada en marxa d'equipament
incloent totes les connexions fins preses i equips
existents o subministrats. Totalment instal·lat i
funcionant.

1

999,00 €

999,00 €

1

260,00 €

260,00 €

1

370,00 €

370,00 €

3.- El treball col·lectivitzat (1936-39)
Monitor 75´ Sony KE75XH8096BAEP, UHD 4K, HDR,
X1, SmartTV (AndroidTV), Assistent de Google,
Triluminos, Negre o equivalent
BrightSign LS424 o equivalent
Subministrament, transport, suports, col·locació,
cablejats, proves i posada en marxa d'equipament
incloent totes les connexions fins preses i equips
existents o subministrats. Totalment instal·lat i
funcionant.

1

1.399,00 €

1.399,00 €

1

260,00 €

260,00 €

1

370,00 €

370,00 €

4.- Quin futur té el treball?
Projector Viewsonic LS831WU 4500 lm WUXGA UST
o equivalent
Suports Projectore SMS CLF 75.US.AS o equivalent

6
6

2.168,00 €
80,00 €

13.008,00 €
480,00 €

BrightSign LS424 o equivalent

6

260,00 €

1.560,00 €

Amplificador Ecler eGPA4-150 4 x150W o equivalent

1

565,00 €

565,00 €

Altaveus Ecler ARQIS105 o equivalent

2

186,00 €

372,00 €
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Switch 16 Ports

1

150,00 €

150,00 €

Crestron RMC4

1

980,00 €

980,00 €

Ipad Crestron APP

1

498,00 €

498,00 €

Punt acces wifi

1

150,00 €

150,00 €

Rack Control
Botonera amb conexió al sistema de gestió
d'accionament de llums i d'inici de l'espectacle

1

150,00 €

150,00 €

1

250,00 €

250,00 €

1

1.430,00 €

1.430,00 €

Projector Viewsonic LS831WU 4500 lm WUXGA UST
o equivalent

3

2.168,00 €

6.504,00 €

Anclatge sostre inclinat CHIEF CMA395 o equivalent
Suport projector CHIEF RPAU o equivalent

3
3

40,00 €
130,00 €

120,00 €
390,00 €

Columna extensible CHIEF CMS006009 o equivalent

3

52,00 €

156,00 €

BrightSign LS424 o o equivalent

3

260,00 €

780,00 €

Amplificador Ecler eGPA4-150 4 x150W o equivalent

1

565,00 €

565,00 €

Altaveus Ecler ARQIS105 o equivalent
Switch 16 Ports
Crestron RMC4

4
1
1

186,00 €
150,00 €
980,00 €

744,00 €
150,00 €
980,00 €

Ipad Crestron APP
Punt acces wifi
Rack Control

1
1
1

498,00 €
150,00 €
150,00 €

498,00 €
150,00 €
150,00 €

Subministrament, transport, suports, col·locació,
cablejats, proves i posada en marxa d'equipament
incloent totes les connexions fins preses i equips
existents o subministrats. Totalment instal·lat i
funcionant.

1

910,00 €

910,00 €

1

1.399,00 €

1.399,00 €

1

260,00 €

260,00 €

1

370,00 €

370,00 €

Subministrament, transport, col·locació, cablejats,
proves i posada en marxa d'equipament incloent
totes les connexions fins preses i equips existents o
subministrats. Totalment instal·lat i funcionant.
5.- Granja Soldevila: una fàbrica d’aliments

6.- Santiga medieval. El cicle anual de la pagesia
tradicional
Monitor 75´ Sony KE75XH8096BAEP, UHD 4K, HDR,
X1, SmartTV (AndroidTV), Asistente de Google,
Triluminos, Negro o equivalent
BrightSign LS424 o equivalent
Subministrament, transport, suports, col·locació,
cablejats, proves i posada en marxa d'equipament
incloent totes les connexions fins preses i equips
existents o subministrats. Totalment instal·lat i
funcionant.

TOTAL

39.878,00 €
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Total PEM
Despeses Generals (13%)
Benefici industrial (6%)
TOTAL PEC sense IVA
IVA (21%)

0,13
0,06
0,21
Total Preu

39.878,00 €
5.184,14 €
2.392,68 €
47.454,82 €
9.965,51 €
57.420,33 €

IMPORT TOTAL DEL CONTRACTE FASE 1

Import serveis de producció AV
Import subministrament tecnologia Av
TOTAL PEC sense IVA
IVA (21%)
Total Preu IVA INCLÒS

0,21
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42.931,64 €
47.454,82 €
90.386,46 €
18.981,16 €
109.367,62 €

MEMÒRIA DE PRODUCCIÓ I EQUIPAMENT AUDIOVISUAL
47

PROJECTE MUSEOGRÀFIC DEL MUSEU DEL TREBALL I LA INDÚSTRIA VIVA (MTIV) A SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

FASE 2
SERVEIS DE PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
1.- Revolució industrial (Sala de la Caldera)
Producció audiovisual mapping. Full HD. Durada: 6 minuts.
Efectes 3D. Disseny i realització d’animacions.
Disseny i realització d’efectes especials. Rodatge exteriors i
aeri. Tractament d'imatges d'època i material fílmic
existent. Realització i postproducció en estació de vídeo
digital d'alta definició. Cairons i efectes. Banda sonora.
Locució en català i subtítols en castellà.

Hores
Guió. Producció i
realització.
Locució.

preu/hora
280

30,14 €

8.439,20 €

30

15,20 €

456,00 €

Documentació,
traduccció.
Hores

INSTAL·LACIÓ I PROGRAMACIÓ AV
Treballs d'instal·lació i programació. S'inclouen tots els mitjans, materials,
dispositius i en general qualsevol concepte necessari per a la total realització
de les partides de producció. Amb proves i posada en marxa totalment acabat i
funcionant.

preu/hora

40

TOTAL PEM

Descripció
Cost total del personal
Despeses directes per consum de mercaderies i materials
(30,17%)
Total PEM
Despeses Generals (13%)
Benefici industrial (6%)
TOTAL PEC sense IVA
IVA (21%)

Aplicació

STOA, PROPOSTES CULTURALS I TURÍSTIQUES S.L.

1.205,60 €

10.100,80 €

Total PEM
Despeses Generals (13%)
Benefici industrial (6%)
TOTAL PEC sense IVA
IVA (21%)

150,00 €
498,00 €
250,00 €
60,00 €

150,00 €
498,00 €
250,00 €
1.019,25 €

1

2.450,00 €

2.450,00 €

1

1.250,00 €

1.250,00 €
16.567,25 €

0,13
0,06
0,21
Total Preu

16.567,25 €
2.153,74 €
994,04 €
19.715,03 €
4.140,16 €
23.855,18 €

10.100,80 €
0,3017
0,13
0,06
0,21
Total Preu

3.047,41 €
13.148,21 €
1.709,27 €
788,89 €
15.646,37 €
3.285,74 €
18.932,11 €

SUBMINISTRAMENT DE TECNOLOGIA
AUDIOVISUAL
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30,14 €

Import

Subministrament, transport, suports, col·locació,
cablejats, proves i posada en marxa d'equipament
incloent totes les connexions fins preses i equips
existents o subministrats. Totalment instal·lat i
funcionant.

1
1
1
17

Import

FASE 2

1.- Revolució industrial (Sala de la Caldera)
Projector Epson EB L1075U 7000L Laser WUXGA o
equivalent
Optica Curta Distància ELPLU4 o equivalent
BrightSign HD244 o equivalent
Amplificador Ecler eGPA4-150 4 x150W o equivalent
Altaveus Ecler ARQIS105 o equivalent
Crestron RMC4
Crestron DIN8SW8I

Import

Punt acces wifi
Ipad Crestron APP
Suport projector
vinil d'opacitat finestra color a escollir
Pantalla de projecció de qualitat alta Elite2 o
equivalent de 440x560cm amb comandament a
distància i mecanisme elèctric amb motor tubular
SOMFY. Carenat en alumini lacat de color blanc.
projecció frontal amb vores negres testa negra de 20
cm i posterior negra col·locada en mur de
mamposteria.

1
1
1
1
4
1
1

5.072,00 €
2.688,00 €
356,00 €
565,00 €
186,00 €
980,00 €
545,00 €

IMPORT TOTAL DE LA FASE 2
FASE 2

Import serveis de producció AV
Import subministrament tecnologia Av
TOTAL PEC sense IVA
IVA (21%)
Total Preu IVA INCLÒS

0,21

15.646,37 €
19.715,03 €
35.361,40 €
7.425,89 €
42.787,29 €

5.072,00 €
2.688,00 €
356,00 €
565,00 €
744,00 €
980,00 €
545,00 €
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FULL DE SIGNATURES

MEMÒRIA DE PRODUCCIÓ I EQUIPAMENT AUDIOVISUAL DEL MUSEU DEL
TREBALL I LA INDÚSTRIA VIVA (MTIV) A SANT PERPÈTUA DE MOGODA.

JORDI PADRÓ

ARANTXA MOGILNICKI

MUSEÒLEG. ADMINISTRADOR DE L’EMPRESA

ARQUITECTA.

’STOA, PROPOSTES CULTURALS I TURÍSTIQUES S.L.

DIRECTORA TÈCNICA DEL PROJECTE

Aquest projecte s’emmarca dins l’operació FEDER “Projecte turístic industrial del Vapor Aranyó +
Centre d’indústria Viva”, cofinançada en un 50% pel PO FEDER CATALUNYA 2014-2020, Eix 6,
d’acord amb l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual s’aproven les seves bases reguladores
(DOGC nº 7078, de 14 de març de 2016) i gestionat per la DGAL del Departament de Governació,
Administracions públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
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