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1- LES FILMACIONS A BARCELONA
Des del 1996, la Barcelona Film Commission (que històricament ha tingut altres noms) s’encarrega
d’atendre els rodatges que tenen lloc a la ciutat i de promocionar el territori com a plató:
1996-2000 Barcelona Plató
2001-2006 Barcelona Plató Film Commission
2007-2013 Barcelona - Catalunya Film Commission
2013-2016 Barcelona Film Commission
En aquest 2016 la ciutat de Barcelona ha acollit el rodatge de 3.127 produccions nacionals i internacionals
entre les quals formen part llargmetratges, curtmetratges, produccions televisives (ficció, documentals,
sèries i entreteniment), anuncis, reportatges, fotografies comercials i no comercials, audiovisuals
corporatius, videoclips, etc. Aquestes 3.127 produccions han necessitat i sol·licitat un total de 7.435
permisos i d’aquests, se n’han autoritzat 6.735.
Del total de les 3.127 produccions que s’han rodat el 2016 a Barcelona, 466 produccions van sol·licitar
els serveis de la Barcelona Film Commission per demanar assessorament i tramitar els permisos
d’ocupació de la via pública i filmacions*.
La Barcelona Film Commission juga un paper determinant en les produccions de caràcter cultural, donat
que, gestionades a través d’aquesta oficina, poden sol·licitar l’exempció de les taxes municipals d’ocupació
de l’espai públic.
Durant el 2016, els permisos que va gestionar l’oficina d’atenció als rodatges han suposat un total de
681.832,02€ d’exempció per a 348 produccions (la resta van sol·licitar permisos que, per defecte estan
exempts de taxes, com és el cas del Permís General). El 42% d’aquesta exempció la van gaudir els
llargmetratges i les sèries de televisió (289.523,62€).
*Un canvi en el sistema de tramitació dels anomenats permisos generals ha influït en el còmput total.
Des de l’octubre del 2015 és una tramitació que realitza cada usuari. Des de la Barcelona Film Commission
només es tramiten els permisos generals que provenen de l’estranger.
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ELS RODATGES A LA CIUTAT
Els indicadors processats mostren que durant l’any 2016 la ciutat de Barcelona ha registrat un increment en el número de permisos sol·licitats i
emesos i un lleuger descens en el número de produccions respecte les dades de l’any anterior. Del total de permisos sol·licitats, n’hi ha 1.447 (que
suposen un total de 466 produccions) que han sol·licitat els serveis de la Barcelona Film Commission (demanda d’informació, gestions específiques,
resolució de conflictes, etc.).
Les altres produccions han estat ateses per altres gestors. És autoritat dels diversos gestors d’espais emetre els permisos escaients:
> Oficina d’Informació i Tràmits de la Guàrdia Urbana (OIT): 5.440 permisos / 2.736 produccions, de les quals 1.258 són permisos generals o
assabentats.
> Medi Ambient - Parcs i Jardins i Platges: 699 permisos / 413 produccions.
> Institut Municipal de Mercats: 309 permisos / 174 produccions.
> B:SM: 131 permisos / 104 produccions.
> Museus i espais gestionats per l’ICUB: 125 permisos / 103 produccions.
> Altres espais de la ciutat: 31 permisos / 27 produccions.
La següent taula mostra la tipologia de les 3.127 produccions registrades a Barcelona el 2016 i la comparativa respecte els anys 2013-2015:
Produccions 2013
Llargmetratge (ficció)
Llargmetratge (tvmovie - minisèrie)
Llargmetratge (documental)
Reportatge / documental
Curtmetratge / exercici acadèmic
Entreteniment / sèrie TV (fins 2016)
Sèrie TV*
Fotografia
Espot publicitari
Videoclip
Corporatiu / institucional
Altres filmacions
TOTAL

31
3
16
183
324
250
678
525
106
124
254
2.494

Produccions 2014 Produccions 2015 Produccions 2016
33
33
36
2
4
2
27
11
28
331
255
239
435
490
493
260
349
201
13
801
942
1.004
560
586
576
115
119
141
184
235
197
325
287
197
3.073
3.311
3.127

*S’ha afegit una nova
categoria,

dividint

la

tipologia de producció
entre

entreteniment

i sèrie de TV, donat
l’augment de producció
de sèries a partir de
l’any 2016.
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L’EVOLUCIÓ DELS RODATGES
El següent gràfic mostra l’evolució de rodatges que han sol·licitat els serveis de la Film Commission
a la ciutat des de l’any 2010 fins al 2016. S’observa, doncs, un lleu descens en el total de produccions
registrades en aquest 2016, respecte l’evolució dels anys anteriors.

Nº produccions a Bcn

Nº produccions ateses per la BFC
3311

3073

3127

2494
2140

1905

1682

630

2010

596

2011

603

2012

666

2013

822

945
466

2014

2015

2016

L’oficina específica d’atenció als rodatges ha vist disminuir el nombre de produccions ateses. Aquesta
circumstància es degut al canvi en la gestió de la tramitació del Permís General, que a partir de l’octubre
de l’any 2015 va passar a ser una tramitació que realitza cada usuari, en comptes de ser un tràmit realitzat
des de les oficines de la Barcelona Film Commission. Aquest permís genèric permet rodar amb un equip
petit de màxim 10 integrants i un trípode, entre les 8 i les 22 hores.
Des de la BFC se segueix ajudant, però, en la tramitació d’aquells Permisos Generals que les empreses de
fora del territori de l’Estat espanyol sol·liciten.
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TIPOLOGIA DE LES PRODUCCIONS A BARCELONA
Aquest gràfic mostra la tipologia de les 3.127 produccions registrades a Barcelona l’any 2016, en
comparació amb els tres darrers anys, des de 2013 a 2015.

2013

2014

2015

2016
1203

1361
1290

Publicitat (foto + vídeo)
990
433
TV (entreteniment + drama)
453
324
Curtmetratges

Llargmetratges

435
485
493

50
62
58
66
484

Altres

591
562

624

916

1125

Aquesta distribució de les produccions per tipologies ens mostra l’hegemonia de la presència de
gravacions publicitàries, tot i la lleugera baixada que experimenta aquest any.
Cal destacar també el lleuger augment dels curtmetatges i, un any més, és necessari remarcar la tipologia
sota el nom “altres”, que engloba diverses filmacions com booktràilers, fotografies no comercials,
videoclips, websèries o gravacions de youtubers, entre d’altres.
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ELS ESPAIS FÍLMICS DE LA CIUTAT
DISTRICTES
Cada producció pot desenvolupar el seu rodatge durant diferents dies a un o més districtes de la ciutat i
en diversos espais de Barcelona.
El següent gràfic mostra el nombre de permisos que s’han registrat el 2016 a cadascun dels districtes
i la seva evolució respecte el 2015*:
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El districte més sol·licitat enguany ha estat Ciutat Vella amb 741 permisos, i segueix així la tendència dels
últims anys en ser el districte amb més demanda per a rodar. El segueix el districte de Sant Martí, que ha
experimentat una davallada considerable en el nombre de permisos, seguit d’aprop per l’Eixample.
*Aquesta taula només té en compte els permisos sol·licitats per localizacions concretes, donat que aquesta informació
de localització no s’inclou en el Permís General.
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PARCS, JARDINS I PLATGES
Pel que fa als espais gestionats per Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona, cal destacar que l’any
2016 s’hi van registrar 413 produccions i es van gestionar un total de 699 permisos.
El següent gràfic mostra els espais que més produccions han acollit el 2016, en comparació amb el 2015:
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El Parc de la Ciutadella i el Parc Güell són, un any més, els parcs més filmats durant aquest any, tot i
experimentar una certa davallada. Els segueixen en tercer i quart lloc el Parc del Laberint d’Horta (38
produccions, 27 menys que l’any anterior) i la Platja de la Barceloneta, amb 32 produccions.
És important remarcar la creació de nous espais de filmació: el Parc del Poble Nou, el Parc Cervantes,
la Plaça Gaudí i Miramar, que han tingut una activitat fílmica important aquest any. És un exemple clar
de l’esforç per descentralitzar les filmacions per part de les productores i també de la Barcelona Film
Commission.
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MERCATS DE BARCELONA, ICUB I B:SM
Finalment, els altres departaments que el 2016 han registrat major recepció de sol·licituds de filmacions
són:
> Mercats de Barcelona. En aquests espais, hi ha hagut un total de 309 permisos registrats (que han
suposat 173 produccions), concretats en el Mercat de la Boqueria (116 permisos), el Mercat de Santa
Caterina (28 permisos), el Mercat del Ninot (30 permisos), el Mercat dels Encants (amb 29 permisos) i el
Mercat de la Concepció (15 permisos).
Cal destacar, un any més, l’interès que desperten els mercats en produccions internacionals procedents
del Japó (10 permisos), Regne Unit (11) i Alemanya (6).

> Alguns museus de la ciutat, així com altres espais gestionats directament per l’Institut de Cultura
de Barcelona han registrat un total de 103 produccions,
Aquestes produccions s’han distribuït entre els espais del MUHBA (36 produccions), DHUB (3), el Born
Centre Cultural (22), el Castell de Montjuïc (10), Fabra i Coats (2), Museu Picasso (8), Palauet Albéniz
(1) i el Museu Marès (21).

> Espais gestionats per B:SM. En darrer terme, es van registrar un total de 131 produccions per a un
total de 104 produccions.
Les zones més demanades per a realitzar-hi audiovisuals, ja siguin filmacions o bé fotografies, gestionades
per Barcelona Serveis Municipals són espais localitzats a la Zona del Fòrum amb un total de 46 permisos
gestionats en aquella àrea (placa fotovoltaica, Plaça Willy Brandt, Plataforma del Zoo Marí, etc.)
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PROCEDÈNCIA DELS PERMISOS DE RODATGES A BARCELONA
Les dades relatives a la procedència de les produccions que han tingut lloc a la ciutat el 2016 fan
referència únicament als rodatges que han sol·licitat els serveis de la Barcelona Film Commission i
Mercats Municipals de Barcelona. El sistema de recollida d’indicadors actual no contempla en tots els
departaments la indexació de la nacionalitat d’origen*. Des de la BFC s’està treballant per millorar-ho.
Del total de permisos dels que disposem la procedència, 448 són permisos de projectes audiovisuals a
Catalunya (el que representa un 61,1% del total) i 48 de l’Estat espanyol (6,55%).
El següent gràfic mostra l’origen internacional dels altres 237 permisos:
Alemanya

36

El Salvador

1

Nova Zelanda

1

Andorra

1

Emirats
Àrabs Units

1

Països Baixos

6

Angola

1

Estats Units

15

Polònia

4

Argentina

2

Filipines

2

Portugal

1

Armènia

1

Finlàndia

2

Regne Unit

44

Austràlia

1

França

25

Rússia

8

Àustria

3

Hong Kong

1

Singapur

1

Bèlgica

10

Irlanda

1

Suècia

1

Brasil

5

Itàlia

6

Taiwan

1

Bulgària

1

Japó

21

Turquia

2

Canadà

3

Kirguizistan

1

Ucraïna

1

Corea del Sud

6

Malàisia

1

Xile

4

Dinamarca

4

Mèxic

2

Xina

6

Egipte

2

Noruega

2

La dada més remarcable és el gran nombre de permisos provinents del Regne Unit (44) i Alemanya (36),
seguits per França (25) i Japó (21).
*Tot i que la totalitat dels permisos autoritzats són 6.735, només es coneixen les procedències de 733.
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LLARGMETRATGES DESTACATS FILMATS A BARCELONA
LLARGMETRATGES DE FICCIÓ PER CINEMA: 36 PRODUCIONS.

TÍTOL PRODUCCIÓ

PRODUCTORA

PROCEDÈNCIA

DIRECTOR

100 metros

Cien Metros La Película AIE (Grupo Filmax)

Catalunya

Marcel Barrena

Algo muy gordo

ZetaCinema

Espanya

Carlo Padial

Amor viajero

Association CYMBOLIA-1901

França

Miguel Gomes

Ardara

Elsabeth Produccions

Catalunya

Raimon Fransoy i Xavier Puig

Barcelona 92. La película.

Voxpro S.L.U

Catalunya

Ferran Ureña

Barcelona: A love untold (abans
Kathniel Spain Project)

ABS-CBN Star Cinema

Filipines

Olivia M. Lamasan

Beasteam

LA15.23 Produccions

Catalunya

Francesc Cuéllar

Bittersweet days

Nuu Films

Espanya

Marga Melià Rigo

Blue Rai

ESCAC

Catalunya

Pedro B. Abreu

Down a dark hall

Nostromo Pictures, Versus Entertainment

Estats Units

Rodrigo Cortés

Els amants impertinents

Particular

Catalunya

Patricia Cabello

En tu cabeza

El terrat de produccions S.L.U

Catalunya

Curro Novalls

Incerta Glòria

Massa d’Or Produccions SL

Catalunya

Agustí Villaronga

Inside

Nostromo Pictures

Catalunya

Miguel Ángel Vivas

Jojo’s Bizarre Adventure: Diamond is Unbreakable

B-mount Film

Japó

Takeshi Miike

Júlia Ist

Lastor Media

Catalunya

Elena Martín

Las leyes de la termodinámica

On Cinema 2017 AIE (Zeta Cinema)

Catalunya

Mateo Gil

Los Vivos

Fractal 7

Catalunya

Júlia Latorre

Geòmetra

Marito&Marito

Anexa SL

Itàlia

Vito Palmieri

Mil coses que faria per tu

Alhena Production SL

Catalunya

Dídac Cervera

No sé decir adiós

Lolita Producciones Cinematograficas S.l.

Espanya

Lino Escalera

Oh quina joia!

Els Films de la Rambla

Catalunya

Ventura Pons

Paraisos Perdidos

Morris Comunicació SL

Catalunya

Nina Solà, Pol Picas, Júlia Girós

Film portuguès

Independent Club SLU

Portugal

Sabates grosses

Els Films de la Rambla

Catalunya

Ventura Pons
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Salvación (Salvation)

Escac Films SLU

Catalunya

Denise Castro

Seguimi (abans Sígueme)

GrisMedio, Bluefilm

Catalunya, Itàlia

Claudio Sestieri

The Bookshop

Green Films AIE (Diagonal TV)

Catalunya

Isabel Coixet

The Girl From The Song

Escac Films SLU

Catalunya

Ibai Abad

The Other Land

The Partner

Egipte

Aly Mohamed Ahmed Edries

The Vibe

KinoBarna

Catalunya

Gilles Gambino

Trevor

Globetrotter Films

Regne Unit

Carlos Domeque

Un trabajo y una película

Aved Producciones, Esdeveniments Ludovit

Catalunya

Xavier Martinez Soler

Velvet Calling

Particular

Catalunya

Volar

El Salvador

Brenda Vanegas

LLARGMETRATGES DOCUMENTALS: 28 PRODUCCIONS. Les produccions esmentades a continuació han
sol·licitat algun servei de la BFC i de la resta, 21 produccions, no disposem de dades específiques.
TÍTOL PRODUCCIÓ

PRODUCTORA

PROCEDÈNCIA

DIRECTOR

Xirinacs, a contracorrent

Zeba Produccions

Catalunya

Sergi Sala i Sergi Guix

Manolo (The Boy Who Made
Shoes for Lizards)

Heels on fire

Regne Unit

Michael Roberts

Jo Ramon Llull

Batabat, SCCL

Catalunya

Joan Gallifa i Antoni Tortajada

Love Boat

Gebrueder beetz filmproduction

Alemanya

Tristan Ferland Milewski

Dying to live

Gifting Life PTY Ltd

Austràlia

Richard Todd

Azorin la imagen y la palabra

Diputació provincial d’Alacant

Espanya

Domingo Rodes

VR To Be Iniesta

Mediaproducción SLU

Catalunya

LLARGMETRATGES PER A TV (TVMOVIES I MINISÈRIES): 2 PRODUCCIONS.
TÍTOL PRODUCCIÓ

PRODUCTORA

PROCEDÈNCIA

DIRECTOR

Cervantes contra Lope

Minoria Absoluta

Catalunya

Manuel Huerga

La catedral del mar

Diagonal Televisió SLU, La Catedral del Mar AIE, Televisió de Catalunya

Catalunya

Jordi Frades
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SÈRIES FILMADES A BARCELONA: 13 SÈRIES. Les produccions esmentades a continuació han sol·licitat
algun servei de la BFC i de la resta, 2 produccions, no disposem de dades específiques.

TÍTOL PRODUCCIÓ

PRODUCTORA

PROCEDÈNCIA

DIRECTOR

Cites - 2a temporada

Arca Audiovisual (Grup Filmax)

Catalunya

Pau Freixas

Sé quién eres

Arca Audiovisual (Grup Filmax)

Catalunya

Pau Freixas

Nit i Dia

Mediaproducción SLU

Catalunya

Manel Huerga i Oriol Paulo

Simplemente María

Televisa S.A de C.V

Mèxic

Berlin Tag & Nacht

Filmpool Entertaintment GmbH

Alemanya

OutNAbout

Cross River

Països Baixos

Merlí - 2a Temporada

Nova Veranda 2010 SL

Catalunya

Eduard Cortés

The Caesar

Vista Productions

Egipte

Ahmed Nader Galal

El crac - 2a temporada

Arriska SL

Catalunya

Joel Joan

K2

Icecream Pictures SL

Corea del sud

Kwak Jung Hwan

The Legend of the blue sea

My Way Productions SL

Japó

Jin Hyuk
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ANUNCIS FILMATS A BARCELONA. Selecció d’anuncis rodats a Barcelona durant l’any 2016 en exteriors
de la ciutat. Els anuncis es poden consultar en els links directes, que es troben al costat de cada projecte.

TÍTOL PRODUCCIÓ

PRODUCTORA

What is fast?

Twenty Four Seven

Link

What is fast? (behind the scenes)

Twenty Four Seven

Link

Suzuki

Twenty Four Seven

Link

Michelob Ultra

Twenty Four Seven

Link

Pepsi

Twenty Four Seven

Link

Aquarius

Agosto 2006

Link

DGT

Agosto 2006

Link

DGT

Agosto 2006

Link

Volkswagen Polo

Agosto 2006

Link

ING

Blur Producciones

Link

Verivox

Cannonball

Link

Audi Q

Chased by cowboys

Link

Renault

Chased by cowboys

Link

Volkswagen

El desierto de Nevada

Link

Seat

Errecerre International Productions S.L.

Link

Ford Kuga

Europe Seasun Productions

Link

Dr. Devias

Falca Visual S.L.

Link

Samsung Gear 3

Icecream Pictures

Link

Panasonic RB5

Icecream Pictures

Link

Opel

Jaja Films

Link

Lay’s

Jaja Films

Link

Maserati Barcelona

Jaja Films

Link

Danet

La Joya Producciones

Link

Piaggio

Canada

Link

Tomorrowland

Canada

Link

Wallapop

Canada

Link
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Kia Niro Hybrid - Jenny Cane

Mamma Team

Link

Kia Niro Hybrid - Steven Parson

Mamma Team

Link

KFC

Mandarin Film Productions

Link

KFC

Mandarin Film Productions

Link

Mazda

Mendips Productions

Link

Kia

My Way Productions

Link

Nikon

B-Mount

Link

Penzoil

Palma Pictures

Link

McDonald’s

Limón Estudios

Link

Nescafé

The Garage Films

Link

Seat León

The Garage Films

Link

Iphone 7

Widescope Productions

Link
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2- COORDINACIÓ AMB EL SECTOR: TAULA DE FILMACIONS
La Taula de Filmacions és una eina que serveix per a aprofundir en les necessitats d’aquells rodatges
complexos que cal estudiar i treballar amb una certa anticipació.
Normalment, reuneix en un mateix espai a representants de l’Oficina d’Informació i Tràmits de l’Ajuntament
de Barcelona, de la Guàrdia Urbana, els caps de llicències dels districte implicats i els sol·licitants dels
permisos en qüestió.
Tot i que amb els anys s’ha comprovat que és una eina molt útil per al seu propòsit, des de la l’Ajuntament
de la ciutat s’ha volgut consolidar la seva tasca. Així doncs, durant el 2016 s’han fet reunions tècniques
convocades i liderades pel cap de l’OIT que han reunit a totes les entitats atorgants d’autoritzacions per
a fer filmacions (Institut Municipal de Parcs i Jardins, Mercats Municipals, Barcelona Serveis Municipals,  
Cementiris de Barcelona).
El mecanisme pel qual s’obté una autorització de filmació o d’ocupació de la via pública amb motiu d’un
rodatge és diferent per a cadascun dels departaments. Per això es planteja la necessitats de desenvolupar
una eina informàtica unitària i vàlida per a tothom.
Al marge d’afavorir, alleugerir i simplificar els tràmits, l’objectiu també se centra en poder obtenir dades
fiables que responguin als mateixos criteris.
Es comença a dibuixar la idea que potser serà necessari, en un futur no molt llunyà redactar unes
ordenances específiques per a les filmacions de la ciutat.
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REUNIONS DE PRODUCCIÓ
Els rodatges de llargmetratges, grans espots publicitaris i algunes sèries de televisió i programes a la ciutat
de Barcelona necessiten una dedicació i un seguiment especial per part de la Barcelona FIlm Commision. En
tots aquests casos, l’oficina organitza un seguit de reunions prèvies al rodatge amb l’equip de producció,
per valorar les sol·licituds concretes de rodatge i també les necessitats específiques de cada projecte,
relatives a les localitzacions. Entre les mantingudes l’any 2016, és important destacar les següents trobades:
La catedral del mar és una coproducció de TV3 i Diagonal TV, amb la col·laboració de l’ICEC i la participació
d’Antena 3, dirigida per Jordi Frades i basada en el llibre homònim d’Ildefonso Falcones. El projecte va
arribar a les oficines de la Film Commission l’any 2014. Des d’aleshores, cada any hi ha hagut reunions
i voluntat d’iniciar-ne el rodatge. A l’inici del 2016, semblava que havia de començar el rodatge, però es
va tornar a endarrerir fins a la tardor, quan finalment la producció va arribar a Barcelona i va estar-hi
instal·lada durant dues setmanes (entre rodatge i preparació). Tota aquesta trajectòria esdevé un cas
simptomàtic de quines poden ser les dificultats perquè una gran producció es porti a terme.
Les localitzacions a la ciutat d’aquesta producció són espais molt transitats i de gran concentració de
població vianant: carrer Paradís (Centre Excursionista de Catalunya), Carrer Bisbe Caçador (Acadèmia de
les Bones Lletres), Plaça del Rei, Plaça de Santa Maria i la Basílica del mateix nom. Les reunions prèvies
amb tots els agents implicats (Guàrdia Urbana, Districte, Productora) van servir per encaixar les necessitats
tècniques del rodatge (ambientació, encesa d’una pira, moviment de extres, talls de carrers...) amb el mínim
impacte possible sobre la zona.
La pel·lícula 100 Metros, estrenada la tardor del 2016, va requerit d’una reunió prèvia a finals de l’any
passat. Un cop esclarits tots els dubtes quant a permisos necessaris per a les diverses localitzacions de
Barcelona (Avinguda Miramar, Passeig de Sant Joan, Carrer Ali Bei, Jardins de Barcelona), només va caldre
una bona coordinació, sobretot per l’afectació a la via pública que suposava alguna de les escenes de la
pel·lícula (Carrer Ali Bei).
La principal localització d’Incerta Glòria a Barcelona va ser l’àrea de Pla de Palau. Aquest espai concorregut,
sobretot en època estival, requeria d’uns ajustaments de producció considerables que van obligar a fer
més d’una reunió de coordinació amb altres activitats que se celebraven en aquella mateixa àrea durant
els mateixos dies. En aquest cas, no només cal la coordinació amb la Guàrdia Urbana i el Districte, sinó
també amb el organitzadors d’altres esdeveniments.
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La pel·lícula Jojo’s Bizarre Adventure: Diamond is Unbreakable, que s’estrenarà l’estiu del 2017, es va rodar
durant una setmana a la ciutat de Barcelona. L’afectació en la circulació en algun carrer de Ciutat Vella va
obligar a gestionar la coordinació entre el Districte i la Guàrdia Urbana. Un cop donades les indicacions
corresponents, el rodatge va poder-se dur a terme sense problemes.
La comèdia romàntica dirigida per Mateo Gil, Las leyes de la termodinámica va estar rodant a Barcelona
durant un parell de mesos a la tardor del 2016. Diverses localitzacions de la ciutat distribuïdes en 7 districtes
i 50 dies d’afectació van requerir d’una estreta coordinació amb l’equip de producció.
El setembre de l’any 2015 van començar els primers contactes amb la productora per encarar la segona
temporada de la sèrie Cites de TV3. Més endavant ens hi tornem a reunir conjuntament amb Turisme de
Barcelona, per establir una llista prioritària de possibles localitzacions i a finals de desembre es comencen
a tramitar els primers permisos. El rodatge s’inicia el gener del 2016 i s’acaba a finals de març. Acabaran
filmant durant 75 dies a la ciutat de Barcelona en 7 dels 10 districtes de la ciutat: Ciutat Vella, Eixample,
Sants-Montjuïc, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó i Sant Martí. Les necessitats de la producció van
obligar a fer consultes específiques del tipus enllumenat, peticions a fonts, obertura de pilones, enretirada
de mobiliari urbà, etc.
La sèrie Sé quien eres inicià el rodatge l’any 2015, que es va allargar fins al 2016 i també aquest inici de
2017. La dinàmica establerta des dels inicis del rodatge s’ha seguit duent a terme amb eficàcia.
Una localització clau de la ciutat és el Palauet Albéniz. Situat en un entorn emblemàtic, el Palauet té unes
característiques molt específiques i úniques, que el converteixen en una localització idònia per cert tipus
de produccions. Amb la voluntat d’obrir l’espai als professionals del sector, en aquest 2016, s’ha atès la
petició d’una producció del programa de televisió de betevé, Volcans. Així, s’han dut a terme reunions de
gestió i coordinació amb la productora per a organitzar els vuit dies de rodatge en alguns dels salons del
Palauet.
Volem destacar tres projectes que han començat o començaran el rodatge a la ciutat de Barcelona durant
aquest 2017, però dels quals en van tenir reunions prèvies durant el 2016:
> Súper López, projecte de Javier Ruiz Caldera, adaptació del popular personatge de tebeo.
> Gli Indesiderati, sobre la figura del filòsof Walter Benjamin, que va passar el últims dies de la seva vida
a Portbou.
> Muse, l’última pel·lícula de Jaume Balagueró.
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Malgrat la BFC s’hagi centrat en rodatges de produccions de caràcter cultural, cada cop més produccions
de caràcter comercial sol·liciten informació i mediació a la Barcelona Film Commission. I és així com en
un parell d’ocasions ha calgut reunir la Taula de Filmacions per a peticions concretes de productores de
publicitat.

ACCIONS 2016
Són diverses les entitats, empreses o associacions que s’apropen a la Barcelona Film Commission
per tal d’establir vies de col·laboració i també per comunicar els seus neguits, les seves preocupacions o
demandes.

> Des de la Barcelona Film Commission es té el convenciment que cal coordinar-nos amb tots els actors

implicats en desenvolupar un paper rellevant en el lliurament de permisos d’ocupació de la via pública, o
en casos específics, permisos de rodatge. En aquest sentit s’ha iniciat una ronda de comunicació amb els
tècnics dels districtes en els àmbits de lliurament de llicències, gerència, comunicació...

De moment, els contactes concrets s’han explicitat en reunions amb dos districtes: Ciutat Vella i HortaGuinardó. Des de la BFC creiem imprescindible expandir la iniciativa a tots els districtes de la ciutat, tot i
que som conscients que es tracta d’uns primers contactes, reconeixem que cal treballar conjuntament en
un futur per establir protocols d’actuació conjunta.
Vinculada a aquesta acció s’ha iniciat un ronda de contactes amb barris de la ciutat, per tal de col·laborar
i unir esforços per enfortir el sector audiovisual i distribuir els rodatges en l’espai de la ciutat. Així doncs,
durant el 2016 ens hem reunit amb els responsables del barri Fort-Pienc i l’empresa Sigma, per tal d’establir
noves localitzacions possibles ubicades en aquest barri i establir-ne els protocols de col·laboració.
> La relació amb l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de la ciutat de Barcelona és constant i es treballa
d’una forma coordinada segons les seves directrius. Malgrat tot, de tant en tant s’han d’actualitzar criteris
i protocols d’actuació. En aquest sentit, el 2016 es va decidir que rodatges a parcs tant sensibles com, per
exemple, el Parc Güell (en aquest cas citat, pel volum de visitants que reben i l’impacte en el barri) s’havien
d’espaiar i sobretot estudiar la seva viabilitat en plantejaments de rodatges específics.
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> Reunió amb l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida (IMPUQV), per tal de coordinar
algunes accions que esdevinguin correctores d’unes actuacions per part d’usuaris/productores/empreses
que insereixen anuncis en autobusos, o en bicicletes, o altres vehicles demanant un permís d’ocupació de
la via pública en motiu d’un rodatge. De fet, sembla ser que moltes d’aquestes accions acaben sent accions
comercials encobertes, que volen operar al marge de les ordenances. Des de la BFC s’informa que, amb
la informació que se’ns facilita. no es possible determinar si una sol·licitud amaga una acció d’aquestes
característiques.

> El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya ens convoca a una
reunió per informar-nos de la posada en marxa d’un nou aplicatiu de gestió telemàtica del procediment
per autoritzar la participació de menors en espectacles públics. El nou aplicatiu entra en funcionament a
finals del 2016 i la BFC ho anuncia a la newsletter de gener de 2017.
> La BFC assisteix a una jornada de treball convocada per la Catalunya Film Commission al Parc
Audiovisual de Catalunya. L’objectiu és definir el concepte de Municipi film friendly i les implicacions quant a
característiques que s’han d’acomplir per tal de passar a ser considerat un Municipi obert a acollir filmacions.
No s’arriba a conclusions precises, però si que es dibuixa un esquema d’actuació conjunta i és un treball
que s’haurà d’anar actualitzant. Tot i que Barcelona ciutat esdevé un cas específic i poc comparable a altres
municipis del territori català, hi ha circumstàncies que poden ser comunes entre municipis. S’aprofita la
jornada per fer uns visita guiada al Parc Audiovisual i la seva oferta d’espais.
> El web de la Barcelona Film Commission, compartit amb la Catalunya Film Commission, s’actualitza
periòdicament (veure apartat corresponent d’aquest balanç). És a dir, la relació entre ambdues comissions
fílmiques és estreta i constant. La vinculació amb la Catalunya Film Commission i Catalan Films ens ha
portat a compartir estand a Cannes i a Focus London (veure apartat d’accions de promoció de la BFC).

>

La Barcelona Film Commission té una relació fluïda amb l’Acadèmia del Cinema Català. Va assistir a
la presentació dels nominats als Premis Gaudí, així com a la Gala de lliurament dels premis esmentats.
També va col·laborar en l’Acte organitzat per l’Acadèmia en el nomenament de la col·legiata de Sant
Vicenç de Cardona com a Tresor de la Cultura cinematogràfica europea per part de l’Acadèmia del
Cinema Europeu (EFA), per haver estat un dels escenaris del rodatge de Chimes at Midnight (Campanades
a Mitjanit) d’Orson Welles.
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> També ens reunim amb gestors dels Premios Proyecta, la funció dels quals és ressaltar la feina dels caps
de màrqueting, premsa i comunicació, productors i dissenyadors de cartells o exhibidors d’audiovisuals.
Els organitzadors d’aquest esdeveniment busquen espais per a la celebració de la cerimònia de lliurament
de premis i també implicació de les institucions públiques en els premis.
> Se’ns adreça a les oficines una investigadora doctorant amb un tema relacionat amb les filmacions
a Barcelona. Necessita informació molt específica sobre les filmacions des del 1992 al 2014. Vol fer un
estudi comparatiu de les representacions cinematogràfiques a la capital catalana a cavall del segle XX al
XXI. Malauradament no disposem de les dades que ens demana i l’adrecem a altres institucions (Filmoteca,
arxius...) i als balanços de la BFC publicats des de 2010. Ara bé, la seva consulta ens fa reflexionar en el fet
de com es podria millorar en l’obtenció de les dades i que esdevinguessin de caràcter públic i accessible.
> La BFC segueix en contacte constant amb ALOCAT, l’Associació de Localitzadors professionals de
Catalunya per tal de coordinar accions. Sabem de la necessitat d’oferir noves localitzacions a les potencials
produccions, alhora que som conscients que no hem de substituir la feina dels localitzadors professionals.
Així doncs, la feina de la BFC consisteix en posar a disposició les localitzacions de la ciutat, però mai fa
d’intermediari entre propietaris i productors. La informació és a disposició de qualsevol interessat en
rodar a Barcelona i el directori de professionals del web nodreix d’informació als interessats en posar-se
en contacte amb els professionals del sector.
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3. ACCIONS DE PROMOCIÓ DE LA FILM COMMISSION
PROMOCIÓ INTERNACIONAL
EUROPEAN FILM MARKET · BERLIN 2016 · 11 al 21 de febrer 2016
Estada a la Berlinale, del 15 al 17 de febrer. S’aprofita l’estada per assistir a la reunió de Filming Europe
(EUFCN), de la qual la BFC n’és membre, i allà es presenta el balanç de l’any anterior.
La BFC col·labora en la recepció que fa la EUFCN per als professionals. S’acorda l’estratègia comuna amb la
Catalunya Film Commission de cara a compartir espai al Festival de Cannes.
Ens reunim amb un productor britànic interessat en venir a rodar a Barcelona. Se li passa la llista de
localitzadors dels quals disposa el directori de la Film Commission i se’l redirecciona als professionals
locals. La BFC no té espai específic a l’estand (en aquest cas d’Espanya –Made in Spain-, malgrat s’hi acosten
professionals que volen posar-se en contacte amb nosaltres).
LOCATIONS SHOW · LOS ANGELES · 21 al 23 d’abril de 2016
AFCI Locations & Global Finance és el mercat internacional que connecta els llocs de producció, els ajuts
al cinema i productors de continguts multimèdia. En aquesta edició, s’ha celebrat al Centre de Convencions
Marriott-Burbank de Los Angeles.
La fira reuneix a  expositors de més de 30 països i centenars de professionals de la indústria de producció de
publicitat, cinema i televisió. La Barcelona Film Commission participa al Locations Show sota el paraigua
de l’EUFCN –Filming Europe-, juntament amb la Film Commission de Polònia, Cracòvia i Roma-Lazio.
És una oportunitat per fer xarxa amb professionals de l’entreteniment, on s’inclouen directors, productors,
gestors de localitzacions, realitzadors independents i els gremis d’aquest sector.
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MARCHÉ DU FILM · CANNES · 11 al 22 de maig de 2016
El Marché du Film és l’esdeveniment més important de la indústria del cinema i el punt de trobada de més
d’11.000 professionals, entre els quals es troben 3.200 productors, 2.300 distribuïdors, 1.500 venedors i
790 organitzadors de festivals.
El Mercat s’esdevé els mateixos dies que el Festival de Cinema de Cannes i es converteix en el lloc de trobada
més important per als professionals del cinema, que vénen de tot arreu del món per comprar i vendre
drets de pel·lícules, trobar coproductors i fer networking. A més, el Mercat també afavoreix l’intercanvi i
dóna una gran visibilitat als participants, oferint una àmplia gamma de serveis com ara reunions, sales
d’exposicions i projeccions.
La presència de la BFC, del 16 al 19 de maig de 2016, va servir per a posar-se en contacte amb l’ampli
ventall de la indústria audiovisual. Sota el paraigües de Catalan Films amb un estand al Pantiero de Cannes,
la presència de la BFC confirma l’interès dels professionals en la nostra ciutat i en moltes vessants diverses
del fet cinematogràfic: des de voluntat de rodar a Barcelona fins a l’interès per festivals cinematogràfics
especialitzats, passant l’oferta tècnica qualificada o els espais formatius.
CINEPOSIUM · ATLANTA 2016 · 22 al 24 de setembre de 2016
Després del CINEPOSIUM celebrat a Barcelona l’any 2015, enguany va tornar a celebrar-se als Estats
Units. Amb una assistència de 110 film commissioners representants de 22 països, se celebrà un nou
CINEPOSIUM el tema vehicular del qual fou “Building your business (construint el teu negoci)”. Se centrà en
les infraestructures de producció: com construir-les, mantenir-les, gestionar-ne el seu desenvolupament i
organitzar l’equip humà que hi haurà de treballar.
En el seu discurs d’obertura, el senador Christopher J. Dodd, president i Gerent de la Motion Picture
Association of America, Inc. va parlar de l’impacte econòmic de la indústria del cinema i la televisió a
Geòrgia i, per extensió, arreu del món.
Més tard hi va haver un panell sobre els avantatges i els reptes que acompanyen la construcció d’unes
instal·lacions de producció, seguit d’una xarrada sobre l’organització d’equips de gestió.
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L’actor William Fichtner (actualment filmant a l’estat d’Atlanta Finding Steve McQueen) va visitar el
CINEPOSIUM per compartir la seva perspectiva sobre la importància de les comissions fílmiques, així com
la seva experiència en el treball amb els legisladors de l’estat de Nova York per augmentar els incentius de
cinema en aquell estat.
Després hi va haver una sessió intensiva sota el lema: “Com ho gestionen? Posada en comú de dificultats”
i solucions als problemes que es troben els film commissioners en els seus àmbits locals. És una sessió
habitual en tots el CINEPOSIUM i que enguany se centra en com es gestionen les crisis.
El següent dia s’obren les jornades amb l’actriu i cantant, guanyadora d’un premi Grammy, Ann Nesby.
Es presenta l’estudi d’un cas específic sobre el benefici econòmic en la població de Senoia-Georgia amb
la producció d’AMC Networks The Walking Dead. De la mateixa manera, Scott Tigchelaar, el president de
Raleigh Studios-Atlanta, va exposar el desenvolupament de la ciutat de Senoia en els últims 17 anys i
com es combinen les demandes de la producció amb el funcionament regular de la ciutat per als seus
ciutadans, tenint en compte que s’ha convertit en un lloc de pelegrinatge turístic dels fans de la sèrie
d’arreu del món. Vam fer un recorregut turístic guiat per les localitzacions de filmació de la famosa sèrie.
En el recorregut es destaquen escenes específiques de The Walking Dead (il·lustrades amb imatges a les
pantalles de l’autobús) i es parla d’anècdotes de producció. El recorregut és molt estudiat i pautat i permet
veure tota l’àrea del comptat.
Després hi va haver dues sessions tècniques: presentació del sistema de cartografia digital i les seves
possibilitats aplicades a les filmacions, per part de la companyia Digital Chromatics i del seu president,
Stuart Huggins; i una presentació de Shawn Rafferty, soci de Barnes & Thornburg, LLP, sobre les regulacions
per a drones establertes des de l’Administració Federal d’Aviació (FAA) dels EEUU i sobre com afecten als
rodatges amb aparells de vol no tripulat.
Les jornades es van acabar amb una presentació de la Lisa Day, directora de Sostenibilitat de la 20th
Century Fox, on se’ns presenta el programa Building Green, l’estratègia i mètodes per a assolir la reducció
dels residus generats en una producció.
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LOCATION GUIDE-FOCUS · LONDON · 6 i 7 de desembre de 2016
Location-Guide FOCUS és una fira que posa en contacte professionals de les indústries creatives
relacionades amb l’audiovisual. Durant dos dies hi ha un seguit de tallers, taules rodones i presentacions
professionals i s’informa sobre localitzacions, serveis de suport a la producció, instal·lacions per a la
producció audiovisual i dels incentius a la producció a nivell mundial.
Hi ha hagut un total de 168 expositors: 80 Film Commissions, 40 productores de services i empreses de
postproducció, 12 empreses de localitzacions, 7 estudis (platós), 8 de premsa especialitzada i 21 d’altres
serveis (hostalers, cotxes, crítics, gremis...).
En aquesta segona edició, la Barcelona Film Commission ha compartit un estand amb la Catalunya Film
Commission per tal d’ajuntar esforços, rendibilitzar energies i oferir unes localitzacions variades, tot
completant-se amb localitzacions d’altres àmbits a Catalunya. Durant els dos dies de mercat es va oferir
un vermut als assistents, que va congregar molts participants i va animar a visitar el nostre estand.
Per l’estand han passat més d’un centenar de professionals que han mostrat interessos diversos en la
ciutat de Barcelona, entre ells els ajuts que ofereix la ciutat a la producció, el protocol en la tramitació de
permisos de rodatge, la dificultat per a l’obtenció de permisos, els possibles incentius fiscals o l’interès pels
festivals d’audiovisual que se celebren a la ciutat.
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4- WEB DE LA FILM COMMISSION
El web de la Barcelona Film Commission posa a disposició dels professionals de l’audiovisual de tot el
món un espai de referència on els usuaris poden trobar d’una manera intuïtiva, accessible i actualitzada
tota la informació d’interès sobre la normativa i logística necessàries per al correcte i fàcil desenvolupament
d’un rodatge a Barcelona, així com el senzill procés per a sol·licitar els permisos específics de rodatge a
Barcelona ciutat.
El disseny i la programació del web continua sent a càrrec de l’empresa Whads Accent, que realitza tasques
de manteniment i suport informàtic a la Barcelona FIlm Commission.
El web inclou:
> Un directori amb més de 484 localitzacions de rodatges, tots ells espais film friendly de Barcelona. En
podem distingir d’espais públics i també de privats. El directori també compta amb fitxes de les localitzacions
arreu del territori català.
> Un directori amb més de 725 empreses del sector audiovisual i serveis relacionats amb seu a
Barcelona, classificades segons la categoria que exerceixen i el municipi on es troben.
> Un ampli directori, que compta amb prop de 200 professionals del sector audiovisual, classificats
segons la categoria que exerceixen.
> Contactes de les entitats vinculades al sector a Catalunya i documents d’interès per al sector.
> Una filmografia, que amplia el seu llistat fins a 850 llargmetratges de ficció, llargmetratges
documentals, sèries de televisió i tvmovies filmades al territori.
> Una secció dedicada a les darreres notícies sobre rodatges a la ciutat i actualitat del sector en general.
En aquest apartat també hi figuren les entrevistes del mes a professionals del sector.
El web de la Barcelona Film Commission en xifres:
> Ha estat visitat per 99.770 usuaris, amb 140.825 sessions.
> 580.161 pàgines vistes i una mitjana de 4,12 pàgines per sessió.
Les seccions més visitades són la home, el directori de localitzacions, el directori d’empreses i l’apartat
rodar a Barcelona, tant en català com en castellà, fet que posa de manifest la necessitat del web com a
servei a la comunitat audiovisual.
> La durada mitjana per sessió és de 3,39 minuts.
> L’origen del tràfic social ve bàsicament de Facebook (56,87%), seguit de Twitter (21,72%).
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Millores i canvis al web:
> Actualització a la secció ‘roda amb nosaltres’: S’elimina l’opció en català per a sol·licitar el permís
general de rodatge, ja que des d’aquest any 2016 és obligatori que les productores que tinguin residència
a Espanya se l’autotramitin a través del Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona. A causa de la
modificació anterior, es va introduir la informació de l’autotramitació de permisos generals pas a pas.
Degut a canvis de l’entrada en vigor de la taxa de tramitació, es va modificar al web tot el que feia referència a
l’explicació sobre com se sol·liciten els permisos de rodatge a la via pública. També es va afegir la informació
sobre com es tramiten i quines condicions tenen els permisos generals de càmera car.
> Actualització a la secció ‘descàrregues’: S’afegeix la Guia del Cineposium en els tres idiomes, donat
que s’elimina del menú principal aquest apartat, per la caducitat de l’esdeveniment. Se’n conserva però, la
informació a la plataforma Isuu. De la mateixa manera, es va penjar una nova resolució jurídica referent
a enregistrar les obres protegides per la llei de propietat intel·lectual que es troben a la via pública,
actualitzada d’aquest mateix any i redactada pels serveis jurídics de l’ICEC.
> Actualització de ‘més informació’: Les persones menors de 16 anys poden treballar, de forma
excepcional, en espectacles públics, sempre que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ho
autoritzi amb caràcter previ. L’activitat no pot suposar un perill per a la salut física o psíquica del/de la
menor, ni tampoc pot afectar a la seva formació. Des d’inicis de novembre del 2016, hi ha a disposició dels
usuaris interessats un nou aplicatiu de gestió telemàtica del procediment per autoritzar la participació de
menors en espectacles públics. Més informació en aquest enllaç.
> Actualització a la secció ‘filmografia’: Actualització de 698 entrades de la filmografia que hi havia fins
al moment. Es va afegir a totes les produccions el cartell, la sinopsi en els 3 idiomes, i fotografies i/o tràiler
o clip, en la mesura que va ser possible. També es van enllaçar a cada fitxa les localitzacions i municipis on
havien rodat i que estan donats d’alta al Directori.
Es van afegir nous camps a la fitxa de les pel·lícules: país del film, tipologia i any d’estrena. Això va suposar fer
una nova revisió* -encara en procés- de totes les fitxes de les pel·lícules, per afegir-hi aquesta informació.
Al llistat de resultats de les cerques també es va modificar la informació que apareixia al costat dels cartells.
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Ara hi apareix el títol del film, l’any d’estrena, la tipologia i el país. El darrer canvi en aquesta secció ha estat
afegir l’opció de descàrrega del llistat sencer de pel·lícules en format Excel, amb gairebé tota la informació
que contenen les fitxes.
> Actualització dels directoris d’empreses: En l’actualització d’enguany, per donar cabuda a necessitats
i demandes de producció, s’han afegit quatre noves categories empresarials, dins de l’arbre “Serveis a
la producció audiovisual”, com són Servei Meteorològic, Personal de Muntatge i Desmuntatge, Servei
Coreogràfic, Rodatge de fotografia aèria i drones.
> Actualització de professionals: 36 nous professionals s’han donat d’alta al llarg de l’any 2016.
> Directori de localitzacions: Des del gener de 2016, s’han donat d’alta 49 noves localitzacions privades,
4 localitzacions de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins i 8 localitzacions de catalogades com a “Edificis
Municipals”. A més, fruït de la reunió amb l’Associació de comerciants del Barri del Fort Pienc, es compta
amb altres 7 localitzacions d’indrets poc coneguts. Finalment, dins de les categories que s’atribueixen a
cada localització, s’ha afegit al cercador del directori el concepte “Carril Bici”.
Als resultats de les cerques per categories i municipis, just a sobre del llistat s’hi ha afegit un Fil d’Ariadna
visible per tal que l’usuari pugui saber quin filtres estan aplicats en aquell moment.
*L’actualització dels directoris de localitzacions, professionals, filmografia i empreses és un procés llarg
i mai deixa de ser un work in progress. És una tasca que s’ha de contrastar i actualitzar continuament,
així doncs compta amb l’actualització per part dels mateixos professionals, que faciliten le seves dades i
mostren un interès per estar presents al directori i també la tasca continuada de la BFC, que la supervisa
i la valida.
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5- NEWSLETTER DE LA FILM COMMISSION
Durant el 2016 s’ha enviat de manera mensual (exceptuant el mes d’agost) la newsletter de la Barcelona
Film Commission en tres idiomes: català, castellà i anglès.
En el butlletí digital de la BFC es parla de les darreres novetats del sector audiovisual, s’anuncien les
produccions més rellevants que s’estan rodant durant el mes, es destaca una localització de Barcelona
especialment important aquell mes, es parla sobre temes de projecció internacional de la BFC, es
realitza una entrevista a un professional del sector que té especial rellevància i hi ha també un apartat
d’informació pràctica i de serveis.
A més, la secció “Festivals del mes” dóna a conèixer i promociona els festivals de cinema que tenen lloc
a la ciutat de Barcelona durant aquell mes. En aquesta secció, durant l’any 2016 s’han anunciat un total de
41 festivals que han tingut lloc a la ciutar o a l’àrea metropolitana.
Cal destacar també i en especial, l’activitat de la secció “Professional del mes”, on s’han recollit durant el
2016 un total d’11 entrevistes a diversos professionals del sector:
> Escola de Cinema Bande à part
> Conxa Orea, productora executiva de TV3
> Ricardo Silva, coordinador de localitzacions de Televisa (Mèxic)
> Truls Kontny, president de l’EUFCN - European Film Commissions Network
> Associació cultural A Bao A Qu
> Daniel Villanueva, productor audiovisual
> Francesc Orella, actor
> Jordi Herreros, cap de producció
> Lisa Strout, directora de la Film Commission de Massachusetts (USA)
> Tina Sánchez, exdirectora de Gestió de Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona
> Jean-Frederic Garcia, director de The Location Guide
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La newsletter de la Barcelona Film Commission en dades:
> 33 newsletters enviades durant l’any 2016 (11 en cada idioma, català, castellà i anglès).
> Actualment, la BFC disposa d’una àmplia base de dades de contactes, als quals envia periòdicament
la newsletter: 2.964 en català, 872 en castellà i 693 en anglès (la majoria són contactes del Regne Unit,
França, Estats Units i Alemanya, pel que fa a la newsletter en anglès).
> La major part dels clics que es registren en les tres versions de la newsletter provenen d’informació
dels apartats de “Professional del mes”, “Sabies què?”,“Es roda” i “Festivals del mes”. Així doncs, cal
remarcar que la informació de serveis i també la d’actualitat és la que més interessa als subscriptors
d’aquest butlletí digital.

L’any 2016 la Barcelona Film Commission ha realitzat un redisseny de la newsletter, per tal de fer
canvis i millores al disseny existent:
> Millora de l’usabilitat i la llegibilitat de la newsletter.
> Disseny més net de la newsletter.
> Paper de la imatge molt important. Fotografies més grans i -en la mesura del possible- més impactants.
> Hi apareix menys text, però s’amplia la informació amb peces realitzades al web de la BFC.
> Es manté la identitat gràfica característica, amb la mateixa tipografia i els mateixos colors corporatius.  
> S’afegeixen blocs diferents de fotografia-text-color de fons, bescanviables, segons necessitats.
> La fotografia de capçalera es canvia cada trimestre amb diferents imatges de Barcelona, que mostren
l’època de l’any en la que ens trobem.
> S’elimina el primer apartat que funcionava com a sumari de la newsletter.
> S’afegeixen les xarxes socials a la part final, a més d’estar disponibles també a la capçalera.
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6- SOCIAL MEDIA REPORT
Les xarxes socials de la BFC són una de les principals eines per a que els usuaris coneguin la tasca que fem, a més de ser un altre canal adreçat als
professionals del sector. També fan la nostra oficina més interactiva, més moderna i més accessible.
Pel que fa a l’estratègia de xarxes socials, destaca l’activitat duta a terme a Facebook i a Twitter. Aquestes dues plataformes són les més utilitzades
pel públic al qual volem arribar.
Els continguts compartits estan relacionats amb el món del cinema en general i, concretament, sobre rodatges a la ciutat de Barcelona. Sempre es
comparteix informació pròpia, provinent del web de la BFC, de mitjans de comunicació o d’altres fonts del sector.  
A Twitter, s’ha crescut un total de 374 seguidors. Els continguts que tenen més repercussió són aquells relacionats amb festivals o esdeveniments de
films commissions de nivell internacional, com per exemple Focus London. El contingut que ha generat més engagement el conformen les estrenes,
reculls de premsa de mitjans generalistes que parlen de rodatges a la ciutat i continguts relacionats sobre sèries catalanes d’èxit, com Cites o Merlí.
A nivell de Facebook, on hem crescut en més de 520 fans, les publicacions que més agraden són les notícies relacionades amb festivals, nominacions a
premis, com els Gaudí, subvencions i alguns vídeos compartits d’informacions relacionades amb el sector cinematogràfic, talent jove, etc. Els continguts
que també tenen força èxit són els audiovisuals, com per exemple el vídeo de Conde Nast Traveller sobre Barcelona.
No hem rebut gaire missatges privats, els que tenim però ens demanen pels rodatges o per qüestions laborals i sempre els redireccionem a tota la
informació que trobaran al web o a l’atenció telèfonica de la BFC. També algún missatge d’equips de producció que han treballat amb la BFC i ens
agraeixen la feina.
Les xarxes socials de la BFC en xifres:
TWITTER

3.478 seguidors (+374 nous)
296 tweets
147 mencions
42 replies
286 RT’s
431 favorits
197K impressions totals

FACEBOOK

2.380 fans (+520 nous)
304 publicacions
2.090 engagement
1.552 likes
53 comentaris
117 shares
15 missatges directes
24 missatges privats
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FOTOGRAFIES CEDIDES PER VANMAELE WIM KAREL FIRMIN
(WIM), VICENTE ZAMBRANO I DE DIVERSOS RODATGES
REALITZATS A BARCELONA DURANT L’ANY 2016.

MÉS INFORMACIÓ
BARCELONA FILM COMMISSION
RONDA GUINARDÓ, 59 BIS
08024 BARCELONA
TEL. +34 93 454 80 66
FILMCOMMISSION@BCN.CAT
WWW.BARCELONAFILMCOMMISSION.COM

