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Introducció

1. INTRODUCCIÓ: la Barcelona Film
Commission. Del 1996 al 2020
Enguany s’ha complert un quart de segle des que el Consistori municipal declarà Barcelona “Ciutat
Plató” amb la voluntat de difondre els atractius i les potencialitats de la ciutat per la indústria
audiovisual. Una ciutat que s’acabava de fer el seu espai en el món a través de l’emblemàtica
celebració dels Jocs Olímpics de 1992; tot just havia passat un lustre. A aquesta predisposició
favorable a acollir filmacions audiovisuals se l’anomena ser Film Friendly, i allò que va ser nomenat
Barcelona Plató avui s’anomena Barcelona Film Commission.

Film Office
Festivals

Des de l’estiu del 2017 i seguint les directrius de la política audiovisual de l’Institut de Cultura de
Barcelona, la Barcelona Film Commisssion ha anat ampliant les seves funcions amb la inclusió de les
àrees que s’especifiquen a continuació:

Pantalla Barcelona

LAAB

< Film Office. Consolidació de l’Oficina Tècnica de Filmacions.

Web

< Xarxa de Festivals. Desenvolupament i coordinació de la xarxa de festivals de cinema i
audiovisual de Barcelona.

Newsletter

< Pantalla Barcelona. Promoció i difusió de l’audiovisual català i barceloní.
< LAAB. Creació d’un Laboratori d’adaptacions audiovisuals de Barcelona.

Social Media

La Barcelona Film Office continua encarregant-se d’atendre els rodatges que tenen lloc a la ciutat
i promocionar el territori d’àmbit municipal com a plató.

Premsa

El Pantalla Barcelona apropa el cinema recent fet amb el talent de la nostra ciutat als diferents
districtes de Barcelona. A través de les pantalles de diferents Centres Cívics de la ciutat es projecten
curts i llargmetratges. Aquest Programa compren dos cicles: un que es realitza a l’estiu i un altre a la
tardor. Enguany, la presència de la pandèmia ocasionada per la covid-19 i les restriccions
introduïdes pels poders públic per fer-hi front, només s’ha pogut realitzar el cicle de tardor, tot i
estar preparat el d’estiu.
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El LAAB és un laboratori d’adaptació d’obres literàries editades i publicades per al sector audiovisual
vinculades a la ciutat de Barcelona. L’objectiu de la iniciativa és afavorir l’adquisició de drets de la
propietat intel·lectual d’obres literàries per part de productors o programadors del sector
audiovisual per a múltiples propostes de producció i finestres de distribució. Aquest any, tot i les
dificultats, hem col·laborat amb diversos festivals i hem organitzat dues taules rodones.
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2. Film Office – Oficina de Rodatges
L’Oficina de Rodatges de la Barcelona Film Commission és el servei que l’Institut de Cultura de
l’Ajuntament de Barcelona posa a disposició del sector audiovisual que desitja rodar a la ciutat. La seva
missió és atendre amb agilitat i eficàcia les sol·licituds d’assessorament i suport per facilitar l’obtenció
dels permisos de rodatge, així com la coordinació amb altres operadors municipals, la tramitació
d’altres serveis municipals complementaris i fer difusió de l’oficina en els circuits audiovisuals, en els
serveis municipals i en les possibles campanyes d’informació ciutadana relacionades amb els rodatges.
Sobre aquesta oficina gravita la complexa gestió relacionada, d’una banda amb el gran atractiu que
Barcelona genera com a localització audiovisual per a àmbits tan diversos com el cinema, el
documental o la publicitat; i d’una altra, la relacionada amb la multitud de departaments i ens
municipals que intervenen o poden arribar a intervenir per proporcionar i administrar els espais i les
condicions òptimes per a la realització de produccions, les quals normalment van acompanyades de
complexos requeriments logístics, d’infraestructures, i d’interlocució municipal i amb la ciutadania.

Introducció

Film Office
Festivals
Pantalla Barcelona

LAAB
Web

Les dades que es presenten en aquest balanç, unes provenen de les diverses fonts d’informació:
tantes fonts com a serveis municipals autoritzen permisos; i unes altres, directament de la
productora implicada en el rodatge.

Newsletter

2.1. Les filmacions a la ciutat i la seva evolució
L’any 2020 ha sigut un any totalment atípic, per això la comparativa de dades amb anys anteriors no es
correspon amb criteris anteriors; enguany tenen un únic referent: la pandèmia originada per la
Covid-19 que va arribar a aturar tots els sectors econòmics i productius a escala planetària -llevat els
serveis essencials-, per tant també la ciutat i les seves activitats es van aturar mitjançant el Real Decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declarà l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària. Tot i això també caldrà recordar que l’àmbit de les filmacions va poder reprendre
parcialment la seva activitat el dia 1 de juny de 2020.

Social Media
Premsa

Malgrat les dificultats i les diverses restriccions a la finalització de l’any, la ciutat de Barcelona ha
acollit 1.970 produccions entre nacionals i internacionals, i publicitàries com no publicitàries:
llargmetratges, curtmetratges i sèries de ficció; documentals i totes les seves derivades, programes i
reportatges per a televisió; audiovisuals musicals i artístics; audiovisuals corporatius, audiovisuals
per a internet, etc. Per aquestes 1.970 produccions es van sol·licitar aproximadament uns 5.200
permisos, dels quals se n’han autoritzat 4.455.
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Del total de les 1.970 produccions, 495 produccions van sol·licitar els serveis de la Barcelona Film
Commission i van generar un total de 1.621 sol·licituds de permisos dels quals es van tramitar 1.361
permisos i es van autoritzar 978.
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Film Office

Evolució dels rodatges
La gràfica mostra la comparativa dels tres últims anys. S’aprecia que malgrat la reducció total de
produccions a la ciutat, en el cas de les sol·licituds de serveis a l’Oficina de Rodatges aquestes van
augmentar en 10 punts percentuals.
Total Produccions
Produccions ateses per la BFC

2018

Festivals

2019
2020

Pantalla Barcelona

3175

487
2735

512
495

1970

La tramitació segon l’operador autoritzador

LAAB

Tal com s’exposava anteriorment els operadors municipals que autoritzen els espais són diversos:
< Oficina d’Informació i Tràmits de la Guàrdia Urbana (OIT): 3.648 permisos autoritzats / 1.705
produccions, de les quals 1.402 són produccions realitzades únicament amb permisos generals o
assabentats. [Entre aquets totals no s’hi ha comptat els Anul·lats (504); Cancel·lats (25); Denegats
(185)]*

Web
Newsletter

< Medi Ambient – Parcs, Jardins i Platges: 342 permisos autoritzats/ 155 produccions.

Social Media

< Institut Municipal de Mercats: 208 permisos / 95 produccions.

Premsa

< B:SM: 39 permisos / 35 produccions.
< Cementiris: 9 permisos / 7 produccions.
< Museus: 88 permisos / 79 produccions.
< Espais municipals: 71 permisos / 65 produccions.
< Altres espais de la ciutat: 50 permisos / 46 produccions.
* Del total de denegacions (185), va haver-n’hi 90 que van ser conseqüència directa de l’entrada en vigència de l’estat d’alarma i la paralització forçosa
de les activitats a l’espai públic.
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Tipologia de les produccions a Barcelona (I)
La següent taula mostra la tipologia de les 1.970 produccions registrades a Barcelona el 2020
juntament amb la comparativa respecte a l’any passat:
2020
2019

Film Office

247

Espot Publicitari (ﬁlm)
Espot Publicitari (foto)

Festivals

299

37
39

Contingut per Internet per una marca comercial (foto)

97

Contingut per Internet per una marca comercial (ﬁlm)

Pantalla Barcelona

415

139

140

Total 2020
Total 2019

520
893

LAAB
Documental (foto)

Web

0
0
53

Documental (ﬁlm)

77

Reportatge (ﬁlm)
Reportatge (foto)

Newsletter

73

80

116
129

Total 2020
Total 2019

259
269

Social Media
Curtmetratge Documental (foto)

Premsa

0
0
33
45

Curtmetratge Documental (ﬁlm)

201

Curtmetratge Ficció (ﬁlm)
136

Exercici Acadèmic (ﬁlm)
34

Exercici Acadèmic (foto)
Total 2020
Total 2019

TV Movie
Minisèrie
Total 2020
Total 2019
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Llargmetratge (ﬁcció)

259

202

75
404
581

1
1
1
2
2
3

16
25

Curtmetratge Documental (foto)

0
0
33
45

Curtmetratge Documental (ﬁlm)

201

Curtmetratge Ficció (ﬁlm)
136

Exercici Acadèmic (ﬁlm)
75
Tipologia de les produccions a Barcelona (II)

2020
2019

Introducció

202

34

Exercici Acadèmic (foto)

Balanç Anual 2020

259

Total 2020
Total 2019

404
581

1
1
Minisèrie
Espot
Publicitari21(ﬁlm)

TV Movie

Film Office

Total 2020
Total 2019

247

2

139

Espot Publicitari (foto)
37
39

16
Llargmetratge
Contingut per Internet per
una marca(ﬁcció)
comercial (ﬁlm)
25

Pantalla Barcelona

Llargmetratge (documental)

LAAB

97

15
21

Documental (foto)

0
0

9

Corporatiu / Institucional (foto)

53

Documental18(ﬁlm)

Corporatiu / Institucional (ﬁlm)

Reportatge (ﬁlm)

Total 2020
Total
2019
Reportatge

Newsletter

89

Premsa

98

(foto)

Videoclip Musical

Curtmetratge Documental (foto)

73
77

133
151

Total 2020
Programa TV Total 2019

Social Media

140

Total 2020
20
Total 2019
22

Sèrie TV

Web

80

116
129
259

134

0
0

269

173

152

171

33
45

Curtmetratge
Documental
(ﬁlm)
0
Videoart
(foto)
0

26
Videoart (ﬁlm)Ficció (ﬁlm)
Curtmetratge
26

Total 2020
Exercici
Acadèmic
Total 2019

201

26

136

(ﬁlm)
26

34

Exercici Acadèmic (foto)
Documental Ficcionat

22
14
2020

Total
Total 2019
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TV Movie
18
23

Minisèrie
Webdoc (foto) Total

1

2020
1

259

202

75
404

13
30

Docusèrie

Web Sèrie

299

3

Contingut per Internet per una marca comercial (foto)

Festivals

415

1
1
1
2
2

26
26

Videoart (ﬁlm)
Total 2020
Total 2019
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Documental Ficcionat

22
14

Docusèrie

13
30

Web Sèrie

18
23

Tipologia de les produccions a Barcelona (III)
2020
2019

Introducció

26
26

247

Espot Publicitari (ﬁlm)

Film Office

Webdoc (foto)

1
(foto)
1

Webdoc (ﬁlm)

5
9

Total 2020
Total comercial
2019
marca

6

Espot Publicitari

139

Contingut per Internet per una

Pantalla Barcelona

Contingut per Internet sense marca comercial (foto)
Contingut per Internet sense marca comercial (ﬁlm)

LAAB
Web

Total 2020
12
13
Total 2019

(foto)

Documental
Audiovisual per espectacles o exposicions
(ﬁlm)

(ﬁlm)
30

0
Fotograﬁa per espectacles o exposicionsReportatge
(foto)

(ﬁlm)

3

Newsletter

97

10
(ﬁlm)

Total 2020
Total
2019
Documental

Total 2020
Reportatge
Total 2019

140

74
71
86

0
84
0

53

33

73
77

116

30

(foto)

80

36

129

Total 2020
2019
Privat (ﬁlm) Total 19
23

Social Media
Premsa

259
269

48

Privat (foto)

177

Total 2020

67

CurtmetratgeTotal
Documental
(foto)
2019

0
0

200

33
45

Curtmetratge Documental (ﬁlm)
Altres (foto)

11
1

201

Curtmetratge Ficció (ﬁlm)52
Altres (ﬁlm)

21

Exercici
(ﬁlm)
Total Acadèmic
2020
Total 2019

136

63

22

34

Exercici Acadèmic (foto)
Total 2020
Total 2019

TV Movie

<

9

299

37
39

Contingut per Internet per una marca comercial (foto)

Festivals

>

415

Minisèrie
Total 2020

259

202

75
404

1
1
1
2
2
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Tipologies agrupades
El gràfic que es mostra a continuació presenta de forma simplificada l’evolució dels rodatges a la
ciutat, segons la tipologia producció publicitària / producció no publicitària.
2020
2019

Film Office

520

Total Produccions Publicitat (foto + ﬁlm)

Festivals

Total Produccions Culturals
271

Audiovisual de ﬁcció i dramàtics
128

Documentals

Pantalla Barcelona

340

165

Corporatiu/Institucional/Privat

170

Estudiants
Altres
Subtotal

Newsletter

Total

Social Media
Premsa

10
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369

227
214

Audiovisual amb ﬁnalitat artística

Web

371

154

TV (programes i reportatges)

LAAB

<

893

106

351
277

149
1450

1842
1970

2735
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Els espais Fílmics de la ciutat

Introducció

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.

Film Office

El següent gràfic mostra el nombre de permisos que s’han registrat el 2020 a cadascun dels
districtes i la seva evolució respecte al 2019*:

Festivals

2020
2019
364

Ciutat Vella

Pantalla Barcelona

Eixample

263

Sants-Montjuïc
126

Sarrià-Sant Gervasi

Web

Les Corts

55

Gràcia

53

Nou Barris

401

228

85
95

43
42

Sant Andreu

Social Media

596

79
79

Horta-Guinardó

Newsletter

519

299

Sant Martí

LAAB

630

333

21
26

Enguany, el districte que ha acollit més rodatges ha estat Ciutat Vella, continua sent el districte més
sol·licitat. Des de l’any 2010, que es recullen dades de rodatges, gairebé sempre ha estat el districte
més desitjat. El segon lloc en aquest rànquing ha estat històricament disputat entre els districtes de
Sant Martí i l’Eixample. En aquest 2020 s’ha seguit la tendència, de manera que el segon districte
amb més rodatges en aquesta ocasió ha estat l’Eixample.

Premsa

*Aquesta taula només té en compte els permisos sol·licitats per localitzacions concretes, donat que aquesta informació de localització no s’inclou en
l’Autorització bàsica d’ocupació de l’espai públic per filmacions.
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Film Office

Parcs, jardins i platges
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal (PIJBIM, en endavant) està adscrit a la Gerència de
Medi Ambient. Gestiona els parcs, els jardins i les platges de la ciutat així com algunes instal·lacions
municipals tals com els skateparcs. En el decurs de l’any s’han acollit 155 produccions i s’han tramitat
un total de 342 permisos.
El següent gràfic mostra els espais verds que més rodatges han acollit durant els dos darrers anys:

Festivals

2020
2019

Turó Park

Pantalla Barcelona

Platja Barceloneta
Passeig Jean Forestier

LAAB

Jardins del Teatre Grec
Plaça Carles Buïgas

Web

Parc de la Ciutadella
Parc del Laberint d'Horta

Newsletter

Altres espais gestionats per PiJ
Total permisos

11
8
13
15
13
1
15
12
19
1
19

66

27
21
225

417
342

Social Media
El Parc que acumula més produccions és el Parc de la Ciutadella i la platja més sol·licitada ha estat
la Platja de la Barceloneta.

Premsa

En aquest quadre es llisten les localitzacions que van rebre més de 10 sol·licituds de rodatges
tramitades directament per PIJBIM, la resta de localitzacions estan recollides a l’epígraf “Altres
espais”, i no es llisten perquè l’ocupació no ha estat significativa.
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541
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Mercats, Museus i Espais municipals
Mercats de Barcelona (IMMB)
2020

Introducció

Mercat dels Encants
Mercat del Ninot
Mercat de Santa Caterina
Mercat de Sant Antoni
Mercat de la Boqueria
Altres mercats
Total permisos

Film Office
Festivals

13
18
19
23
71
64
208

Museus de Barcelona

Pantalla Barcelona

2020

DHUB
Museu Picasso

LAAB

Born Centre Cultural
Museu Marítim
Castell Montjuïc
Museu Marès

Web

MUHBA
Museu Ciències Naturals
Total permisos

Newsletter
Social Media

1
2
7
10
12
14
19
23
88

Espais Municipals
2020

Premsa

Fàbriques de Creació
Equipaments esportius
Ediﬁcis singulars

Casals i Centres Cívics
Altres

<
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Fabra i Coats
Pista Negra
Piscines de Montjuïc
Ajuntament de Barcelona
Casa Hurtado
Teatre Arnau
Palau Alfarràs
Pavelló Victòria Eugènia
Torre Garcini
Masia Can Miralletes
Palauet Albéniz i Jardins
Presó Model
El Coll-La Bruguera
La Farinera del Clot
Font de Montjuïc
Font Plaça Sant Felip Neri
Cilindre d'Horta
Total permisos

11
1
9
1
1
1
1
1
1
1
2
30
1
6
1
1
2
71

Balanç Anual 2020

Barcelona, Serveis Municipals
2020

Estació del Nord
Aparcaments BSM
Port Olímpic
Parc d'Atraccions del Tibidabo
Estadi Olímpic Lluís Companys
Zona Fòrum
Total permisos

Introducció

Film Office
Festivals

1
1
3
4
5
25
39

Cementiris
2020

Pantalla Barcelona

Cementiri Collserola
Cementiri Montjuïc
Cementiri Sants
Cementiri Sarrià
Cementiri Poblenou
Total Permisos

LAAB
Web

1
1
1
1
5
9

Altres espais de la Ciutat
2020

Newsletter

Fira de Barcelona

Social Media
Universitat de Barcelona

Premsa

Fira Barcelona - Montjuïc
Fira Barcelona - Gran Via
Total Fira de Barcelona
Ediﬁci Històric
Facultat d'Economia i Empresa
Facultat de Medicina
Facultat de Farmàcia

7
11
18
5
2
10
1

Total Universitat de Barcelona
TMB

La Pedrera

TMB

12

Total TMB

12

Pedrera

2

Total La Pedrera

2

Total permisos

<
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18

50
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Procedència dels rodatges a Barcelona
Les dades relatives a la procedència de les produccions realitzades a la ciutat, tant per la Barcelona
Film Commission i la resta d’operadors municipals que han proporcionat la informació a la BFC,
donen un resultat de 566 produccions.

Film Office
Festivals
Pantalla Barcelona

LAAB
Web
Newsletter
Social Media
Premsa

Clica per consultar el mapa interactiu
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Procedència dels rodatges
Total de produccions que sabem la
procedència: 566
País
Núm.
Produccions
Catalunya
403
Espanya
83
Regne Unit
15
França
13
Alemanya
10
Itàlia
6
Estats Units
7
Japó
5
Països Baixos
4
Xina
2
Suècia
2
Canadà
2
Argentina
2
Andorra
1
Àustria
1
Bèlgica
1
Brasil
1
Corea del Sud
1
Finlàndia
1
Hongria
1
Nepal
1
Qatar
1
Suïssa
1
Ucraïna
1
Xile
1
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2.2. Rodatges en circumstàncies excepcionals
Ni el guió més enrevessat i sorprenent, hauria descrit els successos ocorreguts arreu del món des
del mes de març del 2020.
L’emergència sanitària ha tingut repercussió en tots els àmbits de les nostres vides, i ens obligà a
tots plegats a aturar-nos i posposar els projectes del futur immediat, sense manuals d’instruccions i
sense protocols dibuixats. I així és com el món de la producció audiovisual mundial es va aturar i per
tant, també va estar el cas de Barcelona que no fou diferent. S’hagué d’actuar amb una certa
celeritat.

Introducció

Film Office
Festivals

L’aturada general de tota l’activitat en espais públics també va tenir repercussió en l’àmbit de les
filmacions i òbviament en la gestió dels permisos de filmació.

Pantalla Barcelona

Web

En un primer moment es van anul·lar les filmacions previstes a curt termini, és a dir des del 14 de
març al 31 de maig 2020, ja que el dia 1 de juny es van poder reprendre determinades petites
filmacions d’acord a les noves mesures de prevenció. Amb aquesta nova situació, tot i que es va
començar a autoritzar les filmacions, també es van denegar nous permisos sol·licitats que en altres
circumstàncies s’haurien autoritzat.

Newsletter

En aquest període el nombre de produccions anul·lades van ser 39 que van afectar 50 dies de
rodatge. D’aquestes 39 produccions 20 eren culturals (no comercials) i 19 eren comercials.

LAAB

Una altra mesura immediata que es va prendre va ser tancar l’accés a l’autorització bàsica
d’ocupació de l’espai públic (que durà gairebé tres mesos), però alhora, es va incorporar una nova
pestanya al web de la BFC específica per comunicar les resolucions municipals, autonòmiques i
estatals que afectessin l’àmbit de l’audiovisual i poguessin ser d’alt interès pels nostres usuaris i
usuàries.

Social Media
Premsa

Malgrat les adversitats viscudes, cal reconèixer la bona feina dels professionals i la implicació de les
administracions, per reprendre els rodatges a la ciutat a principis de l’estiu, aplicant els protocols
específics que s’anaven modulant i adaptant segons requerien les circumstàncies [es pot consultar
la normativa esmentada].
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Produccions destacades
Hache Temporada 2

Introducció

Segona temporada d’aquesta sèrie de Netflix. Aquesta producció es va veure afectada per la primera
onada de la pandèmia. Es va haver d’aturar el rodatge i reprendre’l després de 3 mesos.

Film Office

Aquesta producció es va rodar a diversos espais de diferents districtes de la ciutat: al Districte de
l’Eixample es va filmar durant 22 dies; al Districte de Ciutat Vella, 3 dies; al de Sants-Montjuïc, 2 dies;
al de Les Corts, 2 dies; al de Sarrià-St. Gervasi, 7 dies; i finalment al Districte de Sant Martí, 1 dia.

Festivals

Patria

Pantalla Barcelona

Aquesta sèrie basada en la novel·la de Fernando Aramburu, va fer una breu estada a la ciutat per
rodar unes escenes a la Presó Model, durant 3 dies.

LAAB

Uncharted
El repte d’aquest any tan excepcional ha sigut acollir el rodatge de la pel·lícula d’aventures
Uncharted de Sony Pictures, protagonitzada per estrelles de Hollywood com Mark Wahlberg, Tom
Holland i Antonio Banderas, entre d’altres.

Web
Newsletter

Fresco Film Services va ser l’empresa encarregada de la producció a Barcelona, amb la que la BFC ha
col·laborat en nombroses ocasions.

Social Media

Diversos factors van fer possible que aquesta producció s’esdevingués com a excepcional per a
Barcelona, entre ells destaquem:

Premsa

< 13 dies de rodatge, 9 setmanes de preproducció i 4 setmanes de tancament de projecte
< Les grans dimensions de l’equip: 214 llocs de treball. Cost de 610.623,9 €
< 9
 46 contractes de dia per figuració. D’ells 456 figurants eren residents a Barcelona. Cost
109.459,80 €
< El parc mòbil necessari: flota de 242 vehicles (28 Van, 16 Cargo Van, 3 Small Van, 73 Camions, 8
Pick ups, 114 cotxes)
< La concentració de les localitzacions als Districtes de Ciutat Vella i Sants-Montjuïc, tot i que els
districtes de l’Eixample i Horta-Guinardó també van ser plató
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< Les transformacions d’espais per adequar-les als requeriments del guió
< Aplicació i seguiment sobre les mesures per la prevenció de la covid-19 pels treballadors i
ciutadania (personal especialitzat, EPIS, proves PCR, entre d’altres) que a nivell pressupostari va
superar el milió d’euros. No va haver-hi cap cas de covid

Film Office

< La producció va requerir la participació de 13 Àrees de gestió municipals, 36 departaments i 126
empleats públics

Festivals

< Les intenses relacions amb les comunitats i col·lectius afectats pel rodatge
< Obertura d’hotels de Barcelona que estaven tancats a causa de la pandèmia, per acollir al
personal d’aquesta producció, tant els equips tècnics diversos com els actors i figurants. Els usos
van ser 4.370 pernoctacions entre equip de rodatge i càsting, distribuïdes en 11 hotels i 18
complexes d’apartaments, per mantenir els grups bombolla

Pantalla Barcelona

LAAB

< 282 Proveïdors de Barcelona (autònoms i Pimes de múltiples sectors)

Web

< La magnífica i sostenible gestió dels residus, tant del que es generava en els espais de filmació
com en els desmuntatges de tots els materials, sobre els quals van ser donats a ONG de la ciutat
o reconvertits aplicant els conceptes de sostenibilitat, reutilització i economia circular

Newsletter

< 49.500 ampolles de plàstic evitades, a través de les fonts auto-reomplibles i cantimplores de
fibra de bambú

Social Media

< 13.500 envasos de cartró d’aigua 130.700 L d’orgànic

Premsa

< 155.600 L de plàstic / envasos
< 137.000 L de cartró / paper
< 85.000 € despesa en combustible dels vehicles
En definitiva, Barcelona va ser un gran plató, però la producció va contribuir al desenvolupament de
la ciutat a través de tots aquests aspectes descrits.
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La leyes de la frontera
Aquest llargmetratge, dirigit per Daniel Monzón i basat en la novel·la homònima de Javier Cercas, tot
i que es va rodar principalment fora de la ciutat de Barcelona, volem destacar les dues jornades de
rodatge a la Presó Model que van significar 4 dies d’ocupació als districtes de l’Eixample i de SantsMontjuïc respectivament.
Chavalas

Film Office

L’òpera prima de la directora Carol Rodríguez Colás és de les produccions que també van patir
interrupcions en la seva filmació amb motiu de la pandèmia.

Festivals
Pantalla Barcelona

Destaquem la col·laboració amb el Districte de Nou Barris per facilitar l’autorització per l’ocupació de
la localització de l’espai municipal Via Favència per dur a terme les tasques auxiliars de rodatge
(maquillatge, vestuari...).

LAAB

Tres

Web

El director barceloní Juanjo Giménez ha rodat el seu segon llargmetratge en diverses localitzacions
de la ciutat, principalment al seu districte natal Horta-Guinardó a on es va rodar durant 6 dies;
Sarrià-Sant Gervasi, 5 dies; Sants-Montjuïc i Sant Martí, un dia a cada districte. Destaquem també el
rodatge que tingué lloc al Parc del Guinardó.

Newsletter

Merlí: Sapere Aude Temporada 2
La segona temporada d’aquesta sèrie de Movistar + i produïda per Nova Veranda 2010 SL, se situa
dalt del podi pel que fa a dies d’afectació a la ciutat. Aquest any 2020 han estat 74 dies d’ocupació,
distribuïts en 6 districtes diferents: 20 dies a Ciutat Vella, 34 dies a l’Eixample, 14 a Sants-Montjuïc, 8
a Les Corts, 3 a Sarrià Sant-Gervasi i 7 a Sant Martí. Malgrat això, no és la producció amb més
permisos tramitats, ja que en aquest cas, la producció de la sèrie Com si fos ahir (T3) i Uncharted
encapçalen aquest altre rànquing.

Social Media
Premsa

Donde caben dos
Aquesta pel·lícula coral de Filmax, dirigida per Paco Caballero, va requerir 38 dies de rodatge
distribuïts entre cinc districtes: la major part d’afectació va ser al Districte de l’Eixample amb 17 dies;
li va seguir el Districte de Sant Martí amb 8 dies; el de Sants-Montjuïc amb 6 dies; el de Ciutat Vella
amb 4 dies, i el de Sarrià -St. Gervasi amb 3 dies. Ha estat una producció que principalment ha rodat
a interiors, realitzant llargues estades en un mateix espai.
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Film Office

Com si fos ahir Temporada 3
La sèrie del migdia de TV3 també va estar afectada per la pandèmia, ja que va haver d’interrompre el
rodatge. Malgrat això és una de les produccions amb més permisos autoritzats (61) i què ha rodat
en més districtes: a tots excepte Gràcia i Nou Barris, en 34 jornades de rodatge. També és la que ha
rodat en més Parcs i platges com per exemple el Parc de l’Estació del Nord, Jardins de Mossèn Cinto
Verdaguer, Turó Park, Parc del Baix Guinardó o Platja del Bogatell.
Vida Perfecta Temporada 2

Festivals

La directora i actriu Leticia Dolera, amb la productora Corte y Confección de Películas, ha rodat la 2a
temporada d’aquesta sèrie multipremiada de Movistar +.

Pantalla Barcelona

El Districte més afectat va ser Sarrià-Sant Gervasi amb 14 dies, però també es va rodar al de ciutat
Vella i Sant Martí 1 dia; al de l’Eixample, Sants-Montjuïc i Les Corts, 2 dies a cadascun.

LAAB

El inocente
D’aquesta sèrie de Netflix, dirigida per Oriol Paulo, que també va haver d’aturar el rodatge amb
motiu de la pandèmia, destaquem la jornada de filmació duta a terme a Montbau, que requerí una
estreta col·laboració amb el Districte i amb l’Associació de veïns. També destaquem una jornada a la
Presó Model. Tot i això els Districtes a on s’ha rodat més van ser el de Sarrià- Sant Gervasi amb 15
dies, el de l’Eixample amb 13 dies, i a Sant-Martí amb 6 dies.

Web
Newsletter

Centauro

Social Media

Com en tots els casos de pel·lícules d’acció, aquest llargmetratge dirigit per Daniel Calparsoro,
requeria una especial atenció pel que feia als efectes especials (foc, trets, trencament de mobiliari).
Per aquest motiu es va tractar amb especial cura la informació i comunicació amb els veïns així com
també les escenes amb vehicles que requerien una bona coordinació amb la Guàrdia Urbana i el seu
suport operatiu.

Premsa

En aquest cas, cal destacar la jornada de rodatge realitzada a la Via Laietana, que implicava tallar-la
totalment durant tota una nit, amb efectes especials amb foc, així com les escenes rodades al
Mercat de la Boqueria.
Maricón perdido
Aquesta sèrie de la Productora El Terrat, creada per Bob Pop i inspirada en la seva vida, va rodar en
diverses localitzacions de la ciutat de 5 Districtes diferents. El més visitat va ser el de Ciutat Vella
amb 6 dies, Les Corts amb 3 dies, Sarrià-Sant Gervasi i Gràcia amb 2 per cada districte i 1 a
l’Eixample.
<
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Llistats de rodatges
Llargmetratges Ficció. Total 16. Llistat de produccions destacades.
Títol

Productora

Productora de
service

País orígen

Director/a
showrunner

Centauro

Borsalino
Productions

Fasten Films

Espanya (Catalunya)

Daniel Calparsoro

Chavalas

Chavalas La Película
AIE

Espanya (Catalunya)

Carol Rodríguez
Colás

Donde caben dos

Donde Caben dos
AIE

Espanya (Catalunya)

Paco Caballero

Entre la vie et la mort

Entre la Vida y La
Muerte A.I.E

Bèlgica, Espanya
(Catalunya), França

Giordano Gederlini

Espejo, espejo

Rodar Y Rodar Cine Y
TV SL

Espanya (Catalunya)

Marc Crehuet

Las leyes de la frontera

Las Leyes de la
Frontera, AIE

Espanya (Catalunya)

Daniel Monzón

Web

Live is Life

Live Is Life Movie AIE

Espanya (Catalunya)

Dani de la Torre

Loco por ella

LOCO POR TI LA
PELÍCULA AIE

Espanya (Catalunya)

Dani de la Orden

Newsletter

Sentimental

Imposible Films,
Sentimentalfilm AIE

Espanya (Catalunya)

Cesc Gay

Sinjar

Kaboga Arts &
Filmacions
Audiovisuals SL

Espanya (Catalunya),
Estats Units

Anna M Bofarull

Tres

Tres La Película Frida
Nadir A.I.E

Espanya (Catalunya)

Juanjo Giménez

Tros

Galápagos Media, SL

Espanya (Catalunya)

Pau Calpe Rufat

Uncharted

Sony Pictures

Estats Units

Ruben Fleischer

Introducció

Film Office
Festivals
Pantalla Barcelona

LAAB

Social Media
Premsa
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Llargmetratge documental. Total 20. Llistat de produccions destacades.
País orígen

Director/a
showrunner

Inicia Films SL, Les
Contes Modernes

Espanya (Catalunya),
França

Enric Ribes

Barcelona 2050. Reptes urgents per a un futur
sostenible

Barcelona Global i The
Mediapro Studio

Espanya (Catalunya)

Joan Úbeda

En busca de La Singla

La Fábrica Naranja de
Películas SL

Espanya (Catalunya)

Paloma Zapata

Descendents

SICOM i ENTREPOBLES

Espanya (Catalunya)

Carlos Collazos, Judit
Aranda

Juan Mariné. Un siglo de cine

Turkana Films

Espanya (Catalunya)

María Luisa Pujol

Mujeres calvas

Meltica Producciones

Espanya

Sandra Román

LAAB

Nosotros no olvidamos

Associació Col·lectiva
Audiovisual per la
Transformació Social

Espanya (Catalunya)

Damià Puig

Web

Sempre Dijous

PowerHouse Hub

Espanya (Catalunya)

Joan Porcel

Sis dies corrents

Distinto Films

Espanya (Catalunya)

Neus Ballús

Newsletter

Minisèrie/TV Movie. Total 2. Llistat de produccions destacades.
Títol

Productora

País orígen

Director/a
showrunner

Social Media

Mercè d’Horta

Camille Zonca
Produccions SL

Espanya (Catalunya)

Maite Bassa

Berenàveu a les fosques

NEWCO AUDIOVISUAL
SL

Espanya (Catalunya)

Sílvia Quer

País orígen

Director/a
showrunner

Introducció

Film Office
Festivals
Pantalla Barcelona

Títol

Productora

Cantando en las azoteas

Premsa

Productora de
service

Productora de
service

Sèries TV. Total 15. Llistat de produccions destacades.
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Títol

Productora

Productora de
service

Buga Buga

Aguacate & Calabaza

Espanya (Catalunya)

Ana Millán Rodríguez
i Alba Simón
Domínguez

Com si fos ahir (T3)

CCMA

Espanya (Catalunya)

Sònia Sánchez

El inocente

El Inocente
Producciones, SL

Espanya

Oriol Paulo

Hache (T2)

Weekend Studio SPV
Hache SL

Espanya

Verónica Fernández
(creadora), Jorge
Torregrossa,
Fernando Trullols

Balanç Anual 2020

Sèries TV. Total 15. Llistat de produccions destacades.
País orígen

Director/a
showrunner

Codetma
Producciones SL

Espanya (Catalunya)

Alejandro Marín

Merlí: Sapere Aude (T2)

Nova Veranda 2010 SL

Espanya (Catalunya)

Menna Fité

Film Office

Todos mienten

Arca Audiovisual SL

Espanya (Catalunya)

Pau Freixas

Oh, my goig! La sèrie (T4)

Camille Zonca
Produccions SL

Espanya (Catalunya)

Aïda Torrent

Festivals

Patria

Pagoeta Media SL

Espanya

Felix Viscarret i Oscar
Pedraza

Vida perfecta T2

Corte y Confección de
Películas SL

Espanya (Catalunya)

Leticia Dolera

Introducció

Títol

Productora

Maricón perdido

Pantalla Barcelona

Productora de
service

Selecció d’anuncis destacats

LAAB
Web
Newsletter
Social Media
Premsa
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Títol

Productora

Activia- Gracias por haberos cuidado dentro

GLASSY FILMS SL

ColaCao - OnTheGo

GLASSY FILMS SL

Alphabet

Henning Strüve

Ametller Origen vídeo corporatiu

Plateselector SL

Zurich Klinc

No Solo Petra SL

Barcelona Energia

No Solo Petra SL

Clipper

No Solo Petra SL

Bankinter

AGOSTO CONTENT SL

Orange Maravillosa baja

AGOSTO CONTENT SL

Sorteo especial Lotería de Navidad

AGOSTO CONTENT SL

Seat Ateca

AGOSTO CONTENT SL

Audi

POSSIBLE FILMS S.L

Uber - Hola Barcelona

POSSIBLE FILMS

Direct Assurances

Digital Media Lab Production S.L.

Freixenet - La vida es como la celebras

Digital Media Lab Production S.L.

Nescafe - Buenos días a todos los que quieren ser libres

Digital Media Lab Production S.L.

Renault Z36

Digital Media Lab Production S.L.

Babbel -Entenderse lo cambia todo

TANTOR FILMS EUROPE SL

Balanç Anual 2020
Introducció

Film Office
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Pantalla Barcelona

LAAB
Web
Newsletter
Social Media
Premsa
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Selecció d’anuncis destacats
Títol

Productora

Mazda - Drive Together

TANTOR FILMS EUROPE SL

Beko & FC Barcelona

Grayskull

Bershka x Jessica Goicoechea

Las Montañas Del Canada SL

Seat Cupra

Las Montañas Del Canada SL

Catsalut - Himno para un nuevo mañana

Sr. Alce Films

Holaluz - La revolución de los tejados

Sr. Alce Films

Burberry Her Parfum

WIDESCOPE PRODUCTIONS SL

Glovo

La Joya Producciones, S.L.

Glovo Pantalla Partida

La Joya Producciones, S.L.

Nuevo Seat Leon

TF7-TV,SL.

Seat MÓ - “eScooter 125”

The Production Club S.L.

Decathlon Vuelta al deporte

The Production Club S.L.

Diversitat

BLUA PRODUCERS, SLU

Seat cupra el-Born

Smile

“Escolta’t”, espot nova temporada Catalunya Ràdio

VAMPIRE FILMS, S.L.

Fanta - Locos de Colores

Landia Films Slu

Fundación Affinity - Fortunatelly, some things haven’t changed

Las Películas Del Cangrejo SL

Generalitat de Catalunya - Cap Fred

XIMENA FLORES CONSIGLIERI

Seat - Hinchables

BLUR PRODUCTIONS S.L.

Lefties kids / Lefties Men

itx merken

Lexus NX-LX

INSITU LOCATIONS&SERVICES SL

Igor Castañeda para Karate Combat

NEWMOON PRODUCTIONS SL

Otto

SKILLS PRODUCTION SLU

Punt Roma

PUNT ROMA, S.L.

Happiness Evolution - Henry Schein Orthodontics

Dosdevideo Bros SL

Sanyako

INANIA CREACION AUDIOVOSIUAL, SL

Sauleda Toldos - Una Historia de Terraceo

Daniela Reyes Gutiérrez

SEM - ¡Vive la experiencia SEM!

Igluuu Studio S.L.

Sharify

OMAR DAHER GUILLEN

Dansa per tutti

Serveis Actualitzats de l’Espectacle

Balanç Anual 2020
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Film Office

Selecció d’anuncis destacats
Títol

Productora

Gama Sym - tu nueva movilidad

the who callers SL

Seat cupra x Ansu Fati

Primo Buenos Aires SL

Valentino Voce Viva Parfum

AZUL GAYA PRODUCCIONES SL.

Xiaomi 10

Redwood Team

Llista videoclips trobats

Festivals
Pantalla Barcelona

LAAB
Web
Newsletter
Social Media
Premsa
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Grup/Cantant

Cançó

Productora

Alérgicas al polen

Virreina

Leia i la Olatz, estudiants de Imatge i So

Ébano, Louis Amoeba

Bandolero

Smooth Note

Macaco

Barcelona Torna

Nebraska Produccions, SL

Macaco

Sanadoras Voluntades

Nebraska Produccions, SL

Lil Barby ft. Hugo Myya

Barna

laChiribita

Garsss760

Barras Vol.1

Gerard de la Fuente

Judit Neddermann

Canta

Producciones Oxígeno, SL

Jaime Lorente

Corazón

Blur Productions, SL

Easy D

Cours

Gusa Prods & JJC

Donuts hole

Mapas

Marco A Papiz en Plygrnd studio

Raquel Sobrado

Estoy Harta

JGC Studio

Rojuu

Ikari | GALLERY SESSION

White Horse Production SL

Gallo Peña

Ahogado Corazón

Agustín Ferreyra - Wannaclap

La Ludwig Band (amb Tarta Relena)

General Mitre

The Indian Runners

Samuel Nagati & Psyco 9

Get it remix

West

Swit Eme

Gloria

XKTN Productions

Ernest Prana

Huir de mi

Tato Latorre

Juan J. Ochoa

In progress

Juan J. Ochoa

La Pegatina

Darle la vuelta

Farosar Producciones SL

Cor Jove de l’Orfeó Sarrianenc

Medley 2020: Desconfinats

Arnau Romero i Ricard Mas

Marta Ferni

I Dreamed A Dream (Occasio Live Session) del
musical Les Misérables

Occasio Films

JERE oficial

Ojitos Gigantes

Micky Forteza

The Magic Room Band

Right Ride

Balanç Anual 2020
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LAAB
Web
Newsletter
Social Media
Premsa
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Llista videoclips trobats
Grup/Cantant

Cançó

Productora

The Sey Sisters

What is Freedom for You

Satélite K

Sofia Gabanna

Pareparqué

Burro Films

Destemps

Tempesta Polar

RGBSuports

Erikinyo

Tras tu amor

Maria Fort

Trenquem Murs

Occasio Films

NS Chauhan

Rab Warge Yaar

Shahi production

Vicetone

No Rest

Clara Poch Marçal Calvet

Mota de polvo

Agata Films

Maria La Blanco

Cantautora

Satélite K
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3. À
 rea de festivals i mostres de cinema
de Barcelona
La Barcelona Film Commission, fins ara dedicada a la captació i gestió de rodatges a la ciutat, ha
continuat amb la tasca iniciada el 2017 amb les línies d’acció per donar suport als Festivals de
Barcelona.

Film Office

Enguany s’ha seguit amb converses amb distints Festivals i Mostres de cinema per tal de fer
seguiment d’una diagnosi actual de la seva situació. Des de la Barcelona Film Commission entenem
que els Festivals i Mostres, que tenen més de 400.000 espectadors i espectadores a l’any, ocupen un
paper clau en el diàleg intercultural i d’intermedialitat en temes relatius a la cohesió social, la
solidaritat i l’imaginari col·lectiu i, són part d’una indústria audiovisual que engloba més d’un
centenar de gremis professionals, és a dir, de persones formades i especialitzades tant en l’aspecte
tècnic com en l’artístic.

Festivals
Pantalla Barcelona

LAAB

Aquest any, la seva particularitat és que els festivals han fet un gir cap a la digitalització a causa de la
situació sanitària derivada de la pandèmia. Tots han anat adaptant-se a un format digital, en algun
cas híbrid, amb algun acte presencial com a programació en paral·lel. Això ha estat sobretot entre el
juliol i l’octubre, entre la finalització de l’estat d’alarma i el 1r rebrot.

Web
Newsletter

Eixos de treball

Social Media

Des de la BFC hem treballat sobre tres eixos per donar suport als festivals, sempre a través del
consens amb la Catalunya Film Festivals.

Premsa

Als mesos de l’estat d’alarma, s’inicien un seguit de reunions amb les representants de la Catalunya
Film Festivals, entitat que coordina més de 25 Festivals i Mostres de la ciutat i representa els seus
associats davant institucions i empreses.
Com a resultat d’aquestes reunions, l’àrea de Festivals de la Barcelona Film Commission i la
Catalunya Film Festivals decideixen establir tres eixos de treball conjunt:
1. Línia Explotació: S’ha proposat un catàleg de pel·lícules de les quals es projecten als festivals,
per formar part de la selecció del Pantalla Barcelona, programa també coordinat des de la
Barcelona Film Commission.
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2. Línia Comunicació: Es treballa en mecanismes que permeten donar més visibilitat dels festivals i
mostres en les diferents plataformes de comunicació pròpies de la Barcelona Film Commission.
3. Línia Educativa: El cinema i l’audiovisual són eines i discursos educatius de primer ordre. Amb la
migració al digital i la popularització de la tecnologia mòbil és, més necessària que mai, la
pedagogia de les imatges. Aquesta època de superàvit audiovisual cal abordar-la en tota mena de
processos educatius, a través de programes d’alfabetització audiovisual que fomentin l’esperit
crític i la creació de nous públics.

Introducció
Film Office

Pantalla Barcelona

Per últim la BFC ha participat en el Webinar “Destinos fílmicos sostenibles” del Festival Suncine
(9 Novembre 2020), en la que es van compartir reflexions sobre el cinema sostenible amb la Film
Commission de Guanajuato (Mèxic) zona d’alta protecció mediambiental, i diferents entitats, entre
elles la Catalunya Film Commission.

LAAB

L’àrea de Festivals està pendent de poder començar l’organització d’unes Jornades sobre educació i
cultura audiovisual que tindran aquestes prioritats d’anàlisi i debat:

Festivals

1. L’intercanvi d’experiències i transferència d’innovacions EL FESTIVAL HÍBRID, entre les diverses
pràctiques de la ciutat que fan servir el cinema i l’audiovisual com a eines comunicatives,
educatives i/o d’acció comunitària.

Web
Newsletter
Social Media

2. Plans formatius en cinema i audiovisual adreçats a professorat, equips socioeducatius, agents
d’igualtat, professionals de la joventut i altres que treballin en els àmbits de l’educació i la
participació.

Premsa

3. Accions de suport que facilitin una tasca d’acompanyament en la preparació i el desplegament de
projectes per part dels diversos equips o professionals especialitzats que hi ha a la ciutat.
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4. P
 antalla Barcelona
4.1. Programa Pantalla Barcelona

Introducció

L’Institut de Cultura de Barcelona, a través de la Barcelona Film Commission, vol continuar
estimulant i consolidant la difusió de la cinematografia de Barcelona i donar-la a conèixer a la
ciutadania per mitjà del Pantalla Barcelona. Aquest any, i com a novetat, a banda de les propostes
cinematogràfiques realitzades, rodades o produïdes a Barcelona, el Pantalla Barcelona amplia la
selecció de films programant les propostes d’una gran diversitat de festivals de la nostra ciutat. Amb
aquesta iniciativa vol aportar un valor propi del cinema local a la programació del cicle i donar
suport a uns festivals que també s’han hagut d’adaptar per la situació sanitària que estem vivint.
Aquestes propostes cinematogràfiques han ampliat l’oferta del Pantalla Barcelona amb pel·lícules
molt variades i d’origen internacional.

Film Office
Festivals

Pantalla Barcelona

LAAB

4.2. Activitats

Web

En aquest any 2020 s’han plantejat dos cicles de cinema, un d’estiu i un de tardor. Als dos cicles,
la programació ha estat proposada per la Barcelona Film Commission i els films han estat escollits
amb la participació de cadascun dels Centres Cívics que participen en el programa.

Newsletter

El cicle d’estiu es va anul·lar per la pandèmia provocada per la covid-19. S’havien seleccionat
i programat 13 films amb 35 passis; 5 d’aquests films, proposats pel cicle Gaudí, s’han reprogramat
en el cicle de Tardor dins dels Centres Cívics de la ciutat de Barcelona.

Social Media
Premsa

El cicle de Tardor, també s’ha vist afectat per la situació sanitària, les dates previstes eren del
dia 2 d’octubre fins al 18 de desembre, però el mes de novembre es va produir un tancament de
l’activitat cultural per la pandèmia i vàrem reprogramar l’activitat del gener al març de 2021.

Cicle de Tardor
El cicle de Tardor, en la seva cinquena edició, ha programat 31 films i 59 passis (14 Cicle Gaudí,
5 Polar Start Films, 40 Catalunya Film Festivals) a 9 Centres Cívics (Ateneu Fort Pienc, Can Bastè,
Casa Groga, Pati Llimona, Can Clariana Cultural, Josep Maria Trias i Peitx, Vil·la Florida, Zona Nord,
Auditori Sant Martí) i un Casal de Barri (Torre Baró).
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Aquest cicle ens ha permès projectar 23 films, amb 40 passis de 9 festivals de la ciutat de
Barcelona a través de la Catalunya Film Festivals. Les pel·lícules seleccionades formaven part dels
següents festivals: Asian Film Festival Barcelona, el Festival Inclús Festival Internacional de
Cinema i Discapacitat de Barcelona, L’Alternativa Festival de Cinema Independent de
Barcelona, el Festival Wallay! de cinema africà de Barcelona, el DocsBarcelona, el Mecal
Festival Internacional de Curtmetratges i Animació de Barcelona, la Mostra Internacional de
Films de Dones de Barcelona i el Moritz Feed Dog.
Del Cicle Gaudí i arran la col·laboració amb l’Acadèmia del Cinema Català s’han programat 7 films,
amb 14 passis, 5 dels quals han estat reprogramats del cicle de Pantalla Barcelona d’Estiu que es va
anul·lar, com s’ha esmentat anteriorment, a causa de la pandèmia.

Festivals

Pantalla Barcelona

Públics

LAAB

El públic assistent entre els dies 2 d’octubre de 2020 i 9 de març de 2021 ha estat de 769
persones. (Nota: dades recollides entre finals de 2020 i inicis de 2021, donat que per l’aplicació dels
protocols per la covid, algunes de les projeccions es van haver d’ajornar fins a principis de 2021).

Web

La covid va fer que haguéssim de reprogramar 16 llargmetratges i 3 curtmetratges, en total 16
sessions. Només 26 llargmetratges i 3 curtmetratge, en total 26 sessions, s’han pogut mantenir amb
les dates previstes inicialment per la seva projecció.

Newsletter
Social Media

Els films que han tingut més públic són els del Cicle Gaudí i alguns altres que no pertanyen al cicle
Gaudí com Me llamo Violeta també tenen un nombre important d’assistents.

Premsa

Els films que provenen de la Catalunya Film Festivals, són més crítics amb el sistema i són en molts
casos de denúncia i compromís social. El format és de llargmetratge o curtmetratge documental.
Aquests films no han tingut la majoria d’ells estrenes per circuït comercial, només s’han visualitzat a
través de Festivals i algun cinema d’Art i Assaig, el seu públic és més alternatiu i jove. Hi ha alguna
excepció com Binti. Una youtuber sense fronteres que sí que ha tingut una estrena comercial.
Així, doncs hem de posar en valor que Pantalla Barcelona hagi fet un esforç per apostar per films
que no van destinats a grans públics i que se’ls hi ha donat una segona o tercera oportunitat per a
visualitzar-se, així i tot, Moritz Feed Dog amb el film Out of fashion, i del Festival Docs Barcelona amb
Renda Bàsica i Push, i el Festival l’Alternativa amb el film À fabrica de Nada entre altres, han tingut
una assistència de públic important en molts casos comparable als films que han passat pels circuïts
comercials.
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En tot cas, el valor de Pantalla Barcelona és que ha sabut programar films comercials amb altres de
caràcter més alternatiu i menys comercial, adreçats a públics diversos sempre tenint en compte que
qui programa és la BFC i qui escull el film és el mateix centre cívic a través d’un procés de
participació impulsat per l’ICUB.

Afectacions per la situació sanitària

Film Office

Des de Pantalla Barcelona, hem estat atents a la gestió de la pandèmia, tal com ens van demanar
des de l’Institut de Cultura, així doncs tenim els plànols del lloc on s’han assegut els assistents per tal
de poder realitzar la traçabilitat en cas de rastreig per covid i poder ser àgils en la gestió en cas de
necessitat.

Festivals

Pantalla Barcelona

La covid ha afectat a l’activitat i el dinamisme habitual de gestió del programa:

LAAB

< Ha limitat l’aforament. En global entre tots els centres cívics que hi participen en el programa
tenim un aforament de 5.955 seients; i l’aforament per covid és de 1.713 seients, és a dir, tenim
una reducció del 29 % d’aforament. Aquest fet ens ha obligat a reduir el nostre públic i també
digitalitzar el sistema de reserves dels Centres Cívics via web, això implica ser molt més previsors
en tota la gestió de públics, i en definitiva, haurà estat un bon aprenentatge per tots centres cívics
i també pels públics.

Web
Newsletter

< També l’activitat de presentacions i esdeveniments que potenciàvem entorn del programa
ha estat limitada. Tot i això tenim previst pel trimestre vinent realitzar alguna presentació al
Centre Cívic Pati Llimona amb Ojos negros i una altra al Centre Cívic Can Clariana Cultural del film
Estiu 1993. La primera si que és va fer amb la presència de la directora del film i de la del centre
cívic, però la segona no es va poder realitzar.

Social Media
Premsa

Per una banda, la covid ens ha limitat l’activitat, però també ens ha digitalitzat i per l’altra banda, ha
posat en valor la cultura de proximitat, la cohesió social i comunitària que té el programa. Estem
creant un públic fidel i inquiet per la cultura, que aprecia la voluntat i el paper que té la cultura i
l’administració local en un període tan complex com el que estem vivint. La cultura ha passat a ser
un bé essencial; som necessaris per al ben estar de les persones i la pandèmia ens ho està
demostrant.
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El caràcter d’aquesta cinquena edició ha estat la programació, l’Ajuntament de Barcelona ha sabut
unificar films de caràcter més comercial premiats al Cicle Gaudí amb altres de més alternatius i de
denúncia social, més internacionals, proposats a través de Catalunya Film Festivals, donant pas a un
públic molt divers i oferint suport a films que no tenen oportunitats de visualitzar-se pel circuït
comercial.

Introducció
Film Office

En un moment on els cinemes comercials estan patint la crisi com mai pel fet de tenir l’aforament
limitat al 30% i també per la poca producció en cinema d’estrena que hi ha en aquests moments,
Pantalla Barcelona es consolida i té un paper protagonista a l’escena cultural de la ciutat en el sector
audiovisual, amb una programació arriscada i compromesa amb la realitat. Oferint cinema de
qualitat a un públic que no té tantes oportunitats de practicar cultura com en el període anterior a la
covid pel confinament que ha patit tot el sector.

Festivals

Pantalla Barcelona

LAAB

L’Ajuntament de Barcelona a través de la Barcelona Film Commission, posa en valor el seu
compromís amb la cultura i sector audiovisual. L’excepcionalitat del moment ens permet dir que els
professionals de proximitat estan treballant, els centres cívics estan oberts, és una aposta per la
cohesió, la proximitat i la comunitat, en definitiva per la cultura com a bé essencial. Aquest és el
llegat del Pantalla Barcelona i el paper dels Centres Cívics a la ciutat.

Web
Newsletter
Social Media
Premsa
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5. L
 AAB (Laboratori d’Adaptacions
Audiovisuals de Barcelona)
El LAAB es concep com un laboratori d’adaptació d’obres literàries editades i publicades per al sector
audiovisual vinculades a la ciutat de Barcelona. L’objectiu de la iniciativa és afavorir l’adquisició de
drets de la propietat intel·lectual d’obres literàries per part de productors o programadors del sector
audiovisual per a múltiples finestres de distribució.

Film Office
Festivals

El 2019 es va fer la 1a convocatòria del CATÀLEG LAAB, el qual consisteix en la promoció d’obres
editades i publicades preparades pel mercat audiovisual i la incentivació del seu procés d’adaptació.
Per a dur-ho a terme, el LAAB implica als agents del sector editorial; professionals de l’àmbit de
l’escriptura, adaptació i guió; especialistes del mercat i professionals del sector audiovisual.

Pantalla Barcelona

LAAB

La particularitat és que l’ICUB acompanya a la viabilitat de 6 d’aquests llibres i ajuda perquè es
converteixin en guions i projectes amb productora que els faci obra audiovisual.

Web

5.1. Àmbits d’actuació

Newsletter

Aquest any el Laboratori d’Adaptacions Audiovisuals de Barcelona ha treballat en 3 àmbits:

5.1.1. Seguiment dels projectes premiats al catàleg 2019

Social Media

Hem fet el seguiment dels premiats, llegint els informes, documentació i guions que han sorgit del
premi del LAAB i del seu catàleg. Els llibres que han rebut el premi, finalment tots tenen una versió
de guió i un contracte de producció d’obra audiovisual així que tots entren en processos de
finançament, alguns ja tenen la compra de TVC o el suport de l’ICEC, necessari per produir.

Premsa

PREMIS LAAB:
De les obres del Catàleg 2019 hi ha algunes premiades per afavorir la seva producció:
< El nas de Mussolini de Lluís-Antón Baulenas, amb la productora Cornelius Films compten amb un
ajut de l’ICEC a desenvolupament de llargmetratge.
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< L’estiu de l’amor de Toni Orensanz Pi, amb Un capricho de producciones d’en Santi Suárez, en
coproducció amb Turanga Films i la Claqueta PC. Tenen el suport de la Diputació de Tarragona i
ha participat en el Lab de Rotterdam.
< La pel·lícula de la vida de Maite Carranza, amb Citoplasmas SL. d’Irene Iborra. El guió és de Júlia
Prats, Irene Iborra i Maite Carranza, amb la participació de Televisió de Catalunya, ICEC en
desenvolupament i Institut Valencià de Cultura. El projecte acaba de ser subvencionat pel
programa Ibermedia.

Film Office

< Mi casa en llamas de Sofía Ros, amb la productora Inicia Films, de la Valérie Delpierre, amb TVC,
Creative Media (programa Europeu per a la producció) i l’ICEC. Distribució nacional i internacional
ja pactada.

Festivals
Pantalla Barcelona

LAAB

< Sideral. Estrella fugada d’Héctor Castells amb la productora Fosca Films i actualment en
desenvolupament de la 3a versió de guió i la selecció al prestigiós programa de guions Bolívia
Lab.

Web

5.1.2. Producció taules rodones
Quant a les taules rodones, hem fet dues activitats:

Newsletter

< Col·loqui LAAB al BCN Film Festival, 30 de Juny 2020 “Reinici a l’activitat de cinema, intercanvi
de drets, producció, distribució i exhibició... nous hàbits, nous paradigmes”. Van participar
especialistes en cinema i adaptacions literàries: Anna Soler-Pont, agent literària i productora de
l’agència Pontas (Rastres de sàndal, La pell freda, Trilogia del Baztán). Manuel Monzón, productor
executiu en A contracorriente films (La librería). Lara Camiña, BTeam Distribuidora (La Novia, Al
oeste de Roma, Enemy). Sergio Barrejón, escriptor i guionista (La Catedral del Mar, Fill de Caín). Va
moderar: Conxita Casanovas, directora del BCN Film Fest i directora del programa de Ràdio
Nacional “Va de cine”.

Social Media
Premsa

< Vam tornar al Festival de Sitges, a on ja vam presentar el Laboratori d’Adaptacions Audiovisuals
de Barcelona. En aquest cas, va ser també dins de la jornada del Taboo’ks que es va celebrar el
dia 13 d’octubre a les 11h a l’Industry Hub Room - Catalan Films & TV dins de les activitats del
festival. Amb el títol: “Avaluant el potencial d’una obra per ser adaptada a l’audiovisual”.
La taula rodona va centrar el seu objectiu en avaluar el potencial de les adaptacions. Hi van
participar: Anna Soler-Pont, agent literària i productora de l’agència Pontas (Rastres de sàndal,
La pell freda, Trilogia del Baztán). Manuel Monzón, productor executiu en A contracorriente films
<
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5.1.3. LAAB com a llavor d’un mercat audiovisual i literari.

Film Office

Durant el confinament hem tingut més temps de concentrar-nos i poder projectar la utilitat del
LAAB com a catalitzador d’activitats al voltant de l’audiovisual i el sector literari. Per això
tenim pensades dues activitats més, una en l’àmbit de la formació dels agents literaris a l’hora
d’estructurar el pitch de venda a un productor/a i l’altra a l’àmbit de crear visibilitat de creacions com
són els booktràilers, eina promocional dels llibres i la connexió amb escoles i universitats de la
ciutat.

Festivals
Pantalla Barcelona

També hem obert un canal de youtube on poder oferir els vídeos de les activitats que hem fet i que
així serveixi també com arxiu de les activitats.

LAAB
Web
Newsletter
Social Media
Premsa

<

(La librería). Albert Val guionista i analista de guions ex executiu de desenvolupament per Filmax.
Coral Cruz, guionista (Rastres de Sàndal) i llarga trajectòria a programes de desenvolupament de
guions com va ser el CDA de l’ICEC.
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6. 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 procés per a sol·licitar els permisos
específics de rodatge a Barcelona ciutat. Aquest web i els seus continguts es comparteix amb la
Catalunya Film Commission.

Introducció
Film Office
Festivals

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.

Pantalla Barcelona

El web inclou

LAAB

DIRECTORI LOCALITZACIONS

DIRECTORI EMPRESES

DIRECTORI PROFESSIONALS

425 localitzacions

897 empreses

389 professionals

CONTACTES

FILMOGRAFIA

NOTÍCIES

Contactes

1.143 llargmetratges

Notícies

Web
Newsletter

Un directori amb tots els espais film
friendly de Barcelona. Disposa i manté
les dades de contacte tant d’espais
municipals com privats. L’any passat en
teníem 551.

Social Media
Premsa

Contactes de les entitats vinculades
al sector a Catalunya i documents
d’interès per al sector.
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Un directori amb empreses del sector
audiovisual i serveis relacionats amb
seu a Barcelona, classificades segons
la categoria que exerceixen i el
municipi on es troben.

Una filmografia, que amplia el seu
llistat fins a 1.143 llargmetratges de
ficció, llargmetratges documentals,
sèries de televisió i TV movies
filmades al territori.

Un directori de professionals
classificats segons la categoria que
exerceixen. Aquest 2020, ja compta
amb 389 professionals del sector
audiovisual de tot el territori català.

Una secció dedicada a les darreres
notícies sobre rodatges a la ciutat,
actualitat de la BFC, festivals i actualitat
del sector en general. En aquest
apartat també hi figuren les entrevistes
del mes a professionals del sector.

Balanç Anual 2020

El web de la Barcelona Film Commission en xifres

Introducció
Ha estat visitat per
245.514 usuaris,
amb 298.970 sessions.

Film Office
Festivals
Pantalla Barcelona

LAAB
Web

829.340 pàgines vistes
i una mitjana de
2,77 pàgines per sessió.
Les seccions més visitades
són la home, el directori
de localitzacions,
el directori d’empreses
i l’apartat rodar a
Barcelona i la
informació per
sol·licitar permisos, 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 2,06 minuts.

L’origen del tràfic social
ve bàsicament de
Facebook (56,43%), seguit
de Twitter (31,32%).

Newsletter
Social Media

Millores i canvis al web

Premsa

Nous apartats del web a la secció notícies:
Per donar sortida a tota la informació necessària sobre la situació sanitària i com afecta els rodatges
a la nostra ciutat, hem creat una nova secció anomenada Covid-19. Allà hem recollit totes les
novetats referents a la nova normativa que pot afectar el desenvolupament de qualsevol activitat
relacionada amb els rodatges a la nostra ciutat.
També hem inclòs una altra secció anomenada Queda’t a casa per recollir les recomanacions
durant el confinament que hem fet per xarxes socials de pel·lícules i sèries de televisió, programes,
documentals i diversos audiovisuals que es poden veure en obert o en diverses plataformes de
pagament que han rodat o gravat a la nostra ciutat.
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Modificació de les Bases de Dades del web:
Amb la voluntat de millorar l’experiència dels nostres usuaris i usuàries a l’hora de realitzar
recerques al nostre directori d’empreses, en l’apartat “Producció: serveis complementaris” hem
creat dues noves categories: “Prevenció de riscos laborals” i “Agències de viatges” especialitzades
en audiovisual.
Actualització Gestor de Continguts:
Aquest any també s’ha realitzat una actualització del sistema de gestió de continguts del nostre web
(Drupal).

Festivals

Actualització del Directori de Localitzacions:
Aquest any 2020, s’han incorporat 95 noves localitzacions privades que es sumen a les 330, fent un
total de 425 localitzacions, entre espais particulars com edificis emblemàtics de la ciutat i de gestió
privada.

Pantalla Barcelona

LAAB

També, durant aquest any 2020 s’han actualitzat 102 localitzacions, 84 de les quals s’han concentrat
al desembre a instància de la Barcelona Film Commission, per fer l’actualització de dades (procés
que continuarà al 2021).

Web
Newsletter

Pel que a les localitzacions públiques, podem parlar d’un total de 238 que es desglossen de la
següent manera: 136 espais verds, 39 mercats i 63 gestionats per altres ens (via pública,
equipaments municipals, etc).

Social Media

Actualització del Directori d’Empreses:
El Directori d’Empreses actualment està format per 897 empreses relacionades amb el món de
l’audiovisual, de les quals 64 s’han donat d’alta durant l’any 2020. Al llarg d’aquest any també n’hi ha
83 que s’han eliminat del directori o donat de baixa, i 264 que han actualitzat les seves dades.

Premsa

Actualització del Directori de Professionals:
El Directori de Professionals actualment està format per 389 professionals dels quals 44 s’han donat
d’alta durant l’any 2020. Al llarg de l’any s’han realitzat 48 actualitzacions de dades, enguany hi ha
hagut 1 baixa voluntària.
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Actualització de la Filmografia:
Durant aquest 2020 la Filmografia s’ha ampliat fins a 1.143 produccions rodades a Barcelona o al
territori català. Hi ha 81 més que l’any passat.
Actualització del microsite sobre el LAAB:
El 2018 es va crear una pàgina sobre el LAAB i un enllaç que redirigia a aquesta des del web de la
Barcelona Film Commission. A la pàgina es podia consultar la convocatòria i les bases d’aquesta. El
2019 es va crear el catàleg amb totes les obres participants i es van afegir tots els continguts sobre
aquestes a la web. Es van crear 43 fitxes corresponents a les 43 obres participants. Aquest any hem
actualitzat el web amb continguts relacionats amb les diferents convocatòries que hem realitzat de
taules rodones a festivals de la ciutat.

Film Office
Festivals
Pantalla Barcelona

Actualització de la web del Pantalla Barcelona:
Introducció i actualització dels continguts de la cinquena edició del Pantalla Barcelona amb tota la
programació dels films, agenda i creació de les pertinents pestanyes a edicions anteriors quan
l’edició ja havia acabat.

LAAB
Web

* 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 contínuament, així doncs compta amb l’actualització per part dels mateixos professionals, que faciliten les
seves dades i mostren un interès per estar presents al directori i també la tasca continuada de la BFC, que la supervisa i valida.

Newsletter
Social Media
Premsa
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7. Newsletter de la Film Commission

Introducció

Durant el 2020 s’ha enviat de manera mensual, la newsletter de la Barcelona Film Commission en
tres idiomes: català, castellà i anglès. Normalment la newsletter no s’envia durant el mes d’agost.
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, es parla sobre temes de projecció internacional de la BFC com assistència a festivals com
Cannes o la Berlinale, es realitza una entrevista a un o una professional del sector que té especial
rellevància i hi ha també un apartat d’informació pràctica i de serveis sobre temes que poden
afectar els rodatges a la ciutat o informació que pot ser d’utilitat per les persones que es dediquen a
l’audiovisual i són subscriptores del nostre butlletí. I en aquest any cal destacar la informació que hem
proporcionat relacionada amb la pandèmia i la seva afectació als rodatges a la ciutat.

Film Office
Festivals
Pantalla Barcelona

LAAB

A més, la secció Festivals dona 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 2020 s’han anunciat un total
de 67 festivals que han tingut lloc a la ciutat o a l’àrea metropolitana. Un nombre més reduït que
altres anys, donat que molts han suspès o posposat les seves edicions a causa també de la situació
sanitària.

Web
Newsletter

En la newsletter cal destacar també i en especial, la secció Professional del mes, on s’han recollit
durant el 2020 un total d’11 entrevistes a diversos professionals del sector:

Social Media

< Nicos Beatty, director i fundador de la productora Soul Pictures i a Amparo Villapún, controller
de producció.

Premsa

< Mònica García Massagué, directora general de la Fundació Sitges – Festival Internacional de
Cinema Fantàstic de Catalunya.
< Joann Fletcher, egiptòloga i creadora de la sèrie Pharaoh conjuntament amb Marc Chica.
< Joan-Lluís Ramisa, responsable de la programació de cinema a betevé i del cicle Barcelona…i
acció.
< Chus López, soci fundador de CreaRSA i coordinador de RRHH.
< Jaume Ripoll, cofundador de Filmin.
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< Casey Williams, decoradora de sets de la sèrie d’HBO Killing Eve.
< Rosor Foret, locutora professional i fundadora de locutorscatalans.cat.
< Ferran Herranz, cofundador de la distribuïdora La Aventura Audiovisual.
< Lisa Berger, film researcher.

Film Office

< Laura Pedro, supervisora d’efectes visuals d’El Ranchito.

Festivals

La newsletter de la Barcelona Film Commission en dades:
Pantalla Barcelona

< 33 newsletters enviades durant l’any 2020 (en cada idioma: català, castellà i anglès).

LAAB

< Actualment, la BFC disposa d’una àmplia base de dades de contactes, als quals envia
periòdicament la newsletter: 3.211 en català, 777 en castellà i 543 en anglès (la majoria són
contactes del Regne Unit, França, Estats Units i Alemanya, pel que fa a la newsletter en anglès).

Web

Social Media

< La major part dels clics que es registren en les tres versions de la newsletter continuen provenint
dels continguts sobre actualitat i rodatges a la ciutat. Aquest any especialment sobre els
continguts relacionats amb les mesures contra la pandèmia que han afectat als rodatges. Així
doncs, cal remarcar que la informació de serveis i també la d’actualitat és la que més interessa a
les persones subscriptores d’aquest butlletí digital.

Premsa

Millores i canvis a la newsletter:

Newsletter

< Nous reportatges sobre les localitzacions de diverses sèries de projecció internacional que
s’han rodat a la nostra ciutat com Killing Eve, Hanna i Foodie Love.
< Durant els mesos de confinament, hem ofert un total de 68 recomanacions de pel·lícules de
ficció, documentals, sèries i programes de televisió que es van rodar a la nostra ciutat i que es
podien veure a la televisió i a les diferents plataformes digitals des de casa.
< Incorporació nova secció amb la programació mensual del programa de betevé Barcelona...i
acció, sobre pel·lícules que s’han rodat a la ciutat de Barcelona.

<
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< S’ha ofert informació detallada sobre el nou cicle Pantalla Barcelona i les seves novetats,
organitzat per la BFC.

Introducció

< S’ha ofert informació detallada sobre les activitats del LAAB (taules rodones, xerrades, etc...) a
diferents festivals de la ciutat.

Film Office
Festivals
Pantalla Barcelona

LAAB
Web
Newsletter
Social Media
Premsa
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8. Social Media Report
Les xarxes socials de la BFC són una de les principals eines perquè 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. Els nostres usuaris es poden
comunicar de forma més directa i immediata amb nosaltres a través de les nostres xarxes.

Introducció
Film Office

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
que són majoritàriament els i les professionals del sector audiovisual.

Festivals

Els continguts compartits estan relacionats amb el món del cinema en general i,
concretament, sobre rodatges a la ciutat de Barcelona i l’actualitat de les produccions
audiovisuals que passen per la nostra ciutat, com dates d’estrena, tràilers, premis que reben,
etc. Però també donem a conèixer a altres tipus de rodatges que han passat per la nostra
ciutat com sèries, programes de televisió, videoclips, etc....També donem suport comunicatiu
a les nostres xarxes socials a tota la informació d’actualitat sobre els festivals de la ciutat i
informació en general adreçada a professionals del sector com ajudes, convocatòries,
premis, etc. Sempre es comparteix informació pròpia, provinent del web de la BFC, de
mitjans de comunicació o d’altres fonts del sector.

Pantalla Barcelona

LAAB
Web
Newsletter

Les nostres xarxes també informen sobre els continguts i activitats dels programes Pantalla
Barcelona i LAAB, que gestiona la Barcelona Film Commission per l’ICUB.

Social Media

Aquest any les nostres xarxes han sigut d’especial rellevància donada la situació sanitària, ja
que ens han permès informar d’una manera més directa i ràpida als nostres seguidors sobre
les novetats i afectacions que les mesures sanitàries han provocat en la realització dels
rodatges a la ciutat.

Premsa

A Twitter, s’ha crescut un total de 425 seguidors. Hem fet 1220 tweets. També ha significat
un augment dels favorits, els likes i les mencions per part dels nostres seguidors, doblant les
xifres del 2019. Els continguts que han tingut més repercussió han sigut els relacionats amb
la pandèmia i la seva afectació als rodatges. També tenen molta repercussió aquells
relacionats amb convocatòries i ajuts, festivals o projeccions i activitats audiovisuals a la
ciutat. El contingut que ha generat més engagement el conformen les notícies sobre
pel·lícules rodades a la nostra ciutat com La dona il·legal o Sentimental, així com les notícies
de l’estrena de sèries que han rodat a Barcelona o sobre els rodatges de les mateixes com la
<
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Introducció

A nivell de Facebook, on hem crescut en 143 fans nous, les publicacions que més seguiment
han tingut són les notícies relacionades amb els rodatges a la ciutat tant de sèries com de
llargmetratges. Destaca la informació sobre estrenes i rodatges de pel·lícules com Hogar, No
matarás o Cosmética del enemigo i sèries com Merlí: Sapere Aude, la tercera temporada de
Mira lo que has hecho o l’estrena de l’esperada tercera temporada de Killing Eve. Cal
destacar la repercussió a xarxes socials dels continguts sobre el cicle Pantalla Barcelona i
les activitats que hem realitzat aquest any sobre el LAAB. Així com els continguts relacionats
amb la Mostra de Dones, que han generat molt d’interès entre els nostres seguidors i
seguidores.

Film Office
Festivals
Pantalla Barcelona

Els missatges que hem rebut ens demanen pels rodatges a la ciutat, preguntes sobre el
sector audiovisual o per qüestions laborals que sempre redirigim a tota la informació que
trobaran al web o a l’atenció telefònica de la BFC. O també de professionals del sector que
volen que donem a conèixer els seus projectes mitjançant les nostres xarxes socials.

LAAB
Web
Newsletter

Social Media
Premsa

<

segona temporada de Merlí: Sapere Aude o Vida Perfecta 2. Cal destacar la repercussió a
xarxes socials dels continguts sobre el cicle Pantalla Barcelona, la informació relacionada
amb festivals i les entrevistes que fem al o la professional del mes.
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Les xarxes socials de la BFC en xifres:

Introducció
Film Office
Festivals

5.213

1220

seguidors
(+425 nous)

Pantalla Barcelona

LAAB

1.386

110

mencions

3.573

RT’s

Web

507

tweets

favorits

replies

1.057M

impressions totals

Newsletter

Social Media
Premsa

3.645

660

fans
(+143 nous)

publicacions

129

comentaris

<
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5.040

2.576

engagement

233
shares

likes

14

missatges directes

<
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9. La BFC a la premsa

Introducció

Impactes més rellevants en premsa de l’any 2020.

Film Office
Festivals
Pantalla Barcelona

LAAB
Web

< 2020.01.01 Telenotícies TV3

Newsletter
< 2020.01.18 El Nacional

Social Media

Premsa

< 2020.1.21 Variety

< 2020.01.29 La Rambla

<
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< 2020.02.12 Fotogramas
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Film Office
Festivals
Pantalla Barcelona

LAAB
Web

< 2020.02.25. TV3

Newsletter

< 2020.02.18 El correo
< 2020.03.03 El periódico

Social Media

Premsa
< 2020.03.27 betevé

<
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< 2020.03.25 KFTV

Balanç Anual 2020
Introducció
Film Office
Festivals
Pantalla Barcelona

< 2020.04.10 Architectural Digest

LAAB
Web
< 2020.04.14 Acadèmia del Cinema Català

Newsletter
< 2020.04.06 La nueva España

Social Media

Premsa

<
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Film Office
Festivals
Pantalla Barcelona

LAAB
< 2020.04.16 S Moda

Web
< 2020.04.14 La Vanguardia

Newsletter
Social Media

Premsa

< 2020.04.14 El País

< 2020.04.17 Film Locations by Atlas of Wonders

< 2020.04.20 El Punt Avui

<
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< 2020.04.17 El nacional
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Film Office
Festivals
Pantalla Barcelona

LAAB
Web
< 2020.04.21 La Vanguardia

< 2020.04.25 Metrópoli

< 2020.05.08 Lugaris

Newsletter
Social Media

Premsa

< 2020.05.23 betevé
< 2020.05.20 El Punt Avui

<
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< 2020.06.08 Betevé
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Film Office
Festivals
Pantalla Barcelona

LAAB

< 2020.07.08 EFE

Web
< 2020.06.19 Variety

< 2020.07.07 Cultura 21

Newsletter
Social Media

Premsa

< 2020.07.08 El punt avui

< 2020.07.08 El Periódico

<
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< 2020.07.08 El País
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Film Office
Festivals
< 2020.07.08 Metropoli

Pantalla Barcelona

< 2020.07.08 Eldiario.es

LAAB
Web

< 2020.07.08 la Vanguardia

Newsletter
Social Media
< 2020.07.08 betevé

Premsa

< 2020.07.09 La Vanguardia

< 2020.07.20 20 minutos

<
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Film Office
Festivals
< 2020.07.25 El confidencial

Pantalla Barcelona

LAAB
< 2020.07.24 Audiovisual 451

Web
< 2020.07.23 La Vanguardia

Newsletter
Social Media

Premsa

< 2020.08.05 Telenotícies TV3

<
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< 2020.07.26 No es cine todo lo que reluce
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Introducció
Film Office
Festivals
Pantalla Barcelona

LAAB
Web
Newsletter

< 2020.08.5 Sensacine
< 2020.08.5 El Heraldo

Social Media

Premsa

< 2020.08.5 La República de las ideas

<

61

>

Balanç Anual 2020
Introducció
Film Office
Festivals
Pantalla Barcelona

LAAB
< 2020.08.5 El Periódico

Web
< 2020.08.5 El mundo

Newsletter
< 2020.08.5 ABC

Social Media

Premsa

< 2020.08.7 Audiovisual 451

<
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< 2020.08.09 Diari de Girona
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Film Office
Festivals
Pantalla Barcelona

LAAB
Web
< 2020.08.14. CETT

Newsletter

< 2020.08.21 Ara

Social Media

Premsa

< 2020.08.18 Fotogramas

< 2020.09.3 Cine & Tele

<
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Film Office
Festivals
Pantalla Barcelona

LAAB
< 2020.09.29 La Vanguardia

Web
Newsletter
Social Media

Premsa

< 2020.09.15. Núvol
< 2020.09.20 Núvol

< 2020.09.29 Metropoli Abierta

<
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Film Office
Festivals
Pantalla Barcelona

< 2020.10.07 Via barcelona

LAAB

< 2020.09.30 Nuvol Pantalla Barcelona

< 2020.10.07 Sortim BCN

Web
Newsletter
Social Media

Premsa

< 2020.10.10 El Periódico

< 2020.10.12 Rac 1

<
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< 2020.10.11 La Vanguardia
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Film Office
Festivals
Pantalla Barcelona

< 2020.10.13 E cartelera
< 2020.10.13 APPA

LAAB

< 2020.10.13 La Vanguardia

Web
Newsletter
Social Media

Premsa

< 2020.10.15 Fotogramas

< 2020.10.19. El cinèfil

<
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< 2020.10.23 Más gamers
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Film Office
Festivals
Pantalla Barcelona

LAAB
Web
Newsletter
Social Media

Premsa
< 2020.10.28 El País

< 2020.10.28 Ara

< 2020.10.26 Daily Mail.png
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Film Office
Festivals
Pantalla Barcelona

LAAB
Web

< 2020.10.28 Regió 7
< 2020.10.29 Ara
< 2020.10.29 El Periódico

Newsletter
Social Media

Premsa

< 2020.10.30 El periódico

<
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< 2020.11.05 Panorama audiovisual
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Film Office
Festivals
Pantalla Barcelona

LAAB

< 2020.11.17 Reset betevé

Web
Newsletter

< 2020.11.15 El País

Social Media
< 2020.12.8 El cinèfil

Premsa

<
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< Secció Nuvol Pantalla Barcelona
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Insercions publicitàries

Introducció
Film Office
Festivals

< Anunci KFTV Guide

Pantalla Barcelona

LAAB
Web
Newsletter

< Anunci MAC 2020
< Anunci Revista Makers nº5 Juny

Social Media

Premsa

< Anunci La Vanguardia especial premis Gaudí

<
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< Anunci revista Variety
< Catàleg MAC 2020
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Introducció
Film Office
Festivals

< Perfil i banner a la web KFTV

Pantalla Barcelona

< Invitació Berlin EUFCN 2020

LAAB
Web
Newsletter
Social Media

Premsa

< Weekly Variety 9 novembre 2020

<
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Crèdits fotogràfics pel·lícules
7 raons per fugir d’Esteve Soler, Gerard Quinto i David Torras (2019)
A Fábrica de nada de Pedro Pinho (2017)
A Perfect Enemy de Kike Maíllo (2020)

Film Office

Armor del Amor de Kirk Kelley (2018)

Festivals

A Thousand Girls Like Me de Sahra Mani (2018)

Pantalla Barcelona

Binti. Una youtuber sense fronteres de Frederike Migom (2019)
Boléro Paprika de Marc Ménager (2017)

LAAB

Buga Buga d’Ana Millán Rodríguez i Alba Simón Domínguez (2021)

Web

Centauro de Daniel Calparsoro (2020)

Newsletter

Chavalas de Carol Rodríguez Colás (2020)
Cinema en curs (2020)

Social Media

Com si fos ahir (T3 i T4) de Sònia Sánchez (2019-2021)

Premsa

Cry Havoc de Guli Silberstein (2017)
Donde caben dos de Paco Caballero (2020)
El empleo de Santiago “Bou” Grasso (2008)
El inocente d’Oriol Paulo (2020)
El viatge de la Marta (Staff Only) de Neus Ballús (2019)
Els dies que vindran de Carlos Marquès-Marcet (2019)

<

72

>

Balanç Anual 2020
Introducció

Entre la vie et la mort de Giordano Gederlini (2020)
Espero tua (re)volta d’Eliza Capai (2019)
Estiu 1993 de Carla Simón (2017)
Girasoles silvestres de Jaime Rosales (2021)

Film Office

Hache (T2) de Verónica Fernández (creadora), Jorge Torregrossa i Fernando Trullols (2021)

Festivals

Juan Mariné. Un siglo de cine de María Luisa Pujol (2020)

Pantalla Barcelona

La dona il·legal de Ramon Térmens (2020)
Las leyes de la frontera de Daniel Monzón (2020)

LAAB

Madrid 2120 de José Luis Quirós i Paco Sáez (2019)

Web

Maricón perdido d’Alejandro Marín (2020)
May Day d’Olivier Magis i Fedrik De Beul (2017)

Newsletter

Me llamo Violeta de Marc Parramon i David Fernández de Castro (2019)

Social Media

Memorias de un hombre en pijama de Carlos Fernández de Vigo (2018)

Premsa

Merlí. Sapere Aude (T2) de Menna Fité (2020)
Midnight Family de Luke Lorentzen (2019)
Ojos negros d’Iván Alarcón i Ivet Castelo (2019)
Out of Fashion de Jaak Kilmi (2015)
Patria de Felix Viscarret i Oscar Pedraza (2020)
Push de Fredrik Gertten (2019)

<
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Què passarà quan em faci gran de Josep Maria Soro (2019)
Seis días corrientes de Neús Ballús (2020)
Sinjar d’Anna M Bofarull (2020)
Superlópez de Javier Ruiz Caldera (2019)

Film Office

Ленінопад (The Fall of Lenin) de Svitlana Shymko (2017)

Festivals

Tres de Juanjo Jiménez (2020)

Pantalla Barcelona

Trinta Lumes de Diana Toucedo (2017)
Uncharted de Ruben Fleischer (2020)

LAAB

Vida perfecta (T2) de Leticia Dolera (2020)

Web

Wannabe de Jannis Lenz (2017)
Women Acting Like Dictator de Marion Pfaus (2017)

Newsletter
Social Media
Premsa
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Crèdits localitzacions
Ajuntament de Barcelona
Cementiri de Les Corts
Estació del Nord

Film Office

Jardins del Teatre Grec

Festivals

Mercat del Ninot

Pantalla Barcelona

Mercat de Sant Antoni
MUHBA Plaça del Rei

LAAB

Parc de la Ciutadella

Web

Parc del Fòrum

Newsletter

Parc del Laberint d’Horta
Plaça de Carles Buïgas

Social Media

Platja de la Barceloneta

Premsa

Piscina Bernat Picornell i Piscines municipals de Montjuïc
TMB – Transports: Metro
Turó Park
Universitat de Barcelona Edifici Històric
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Més informació
Barcelona Film Commission
C/ Pujades, 81
08005 Barcelona
Tel. +34 93 454 80 66
filmcommission@bcn.cat

www.barcelonafilmcommission.com
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