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1 INTRODUCCIÓ
La Cerdanya Film Commission és una entitat privada dedicada al suport i foment de la producció
audiovisual a la comarca de la Cerdanya, l’assessoria logística a les empreses i professionals de la indústria
audiovisual en les seves produccions i la projecció de la comarca de la Cerdanya com a territori FilmFriendly tot promocionant les localitzacions i serveis locals existents.
Integrada dins la Xarxa de la Catalunya Film Commission, presta un servei públic i gratuït a la indústria de
l’audiovisual.
Aquest informe de gestió aglutina els fets rellevants del bienni 2015-2016, coincidint amb la formalització
oficial de l’entitat mitjançant l’adquisició de personalitat jurídica pròpia i l’entrada en vigència de l’acord
amb l’Ajuntament de Puigcerdà per a la prestació oficial del servei al municipi.
Amb aquesta anàlisi, es pretén fer pública l’activitat de l’entitat, els resultats aconseguits, els acords
subscrits i les gestions realitzades per acomplir els objectius socials de la Film Commission, així com
esbossar un futur pla d’accions a curt, mitjà i llarg termini a un horitzó màxim de 2 anys (bienni 20172018).

2 CONSIDERACIONS GENERALS
La recopilació de les dades sobre rodatges, demandes d’informació i peticions d’actuació es realitza
sistemàticament des del mes de setembre del 2015. Aquestes dades inclouen certa informació a títol
estadístic i confidencial referent a la producció, l’origen, les dates de rodatge, el pressupost i l’impacte
econòmic. Semestralment, la Catalunya Film Commission compila les dades de totes les Film Office / Film
Commission adherides a la xarxa i emet un informe general sobre la indústria audiovisual arreu del país,
posant l’accent en la tipologia de les produccions, l’impacte econòmic sobre el territori i les produccions
més rellevants. Aquest informe només inclou dades sobre actuacions on la Cerdanya Film Commission ha
intervingut, quedant una bossa de produccions no indexades ni registrades de les quals se n’ha tingut
coneixement per via externa a l’entitat i que, per motius de coherència, no s’han inclòs. Aquestes
produccions s’indexen amb la informació facilitada en un arxiu a banda i només com a referència del
volum real de produccions ateses.
A banda d’aquestes dades estandarditzades, la Cerdanya Film Commission manté un registre sobre
l’activitat real de l’entitat i que inclou una relació de totes les demandes oficials d’informació sobre
localitzacions a la comarca i una minuta amb les hores de dedicació del seu personal per atendre aquestes
demandes i totes les tasques ordinàries que desenvolupa l’entitat, així com de les despeses que la seva
activitat ha generat durant el període i a quin projecte s’imputen, les fonts de finançament i el cost legal
mínim orientatiu de la prestació del servei (valorat a 4,77€/h segons SMI 2016).
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3 EXERCICI 2015
3.1 OBJECTIUS DE L’EXERCICI




Posada en marxa a nivell formal de la Cerdanya Film Commission
Sistema de recopilació d’informació estandarditzada segons model Catalunya Film Commission
Pla d’accions estratègiques en mercats objectius

3.2 DADES ESTADÍSTIQUES
3.2.1

Resum
Accions de treball
Dedicació
Mitjana d’hores per servei
Demandes d’informació
Produccions acollides
Ràtio d’eficiència
Dies totals de rodatge
Dies de rodatge per producció

25*
132,5 hores*
5,3
40
17
42,5%
24
1,41 dies

* COMPTABILITZADES DES DEL SETEMBRE DEL 2015

3.2.2

Produccions acollides i tipologia

Taula 1. Tipologia de les produccions acollides a Cerdanya (2015). Elaboració pròpia.

TIPOLOGIA
Espot publicitari
Documental / Reportatge
Entreteniment / Sèrie TV
Curtmetratge / Exercici acadèmic
Fotografia comercial
Altres filmacions
Llargmetratge (Cinema ficció)
TOTAL

PRODUCCIONS
6
2
3
3
1
1
1
17

PERCENTATGE
35,29%
11,76%
17,65%
17,65%
5,88%
5,88%
5,88%
100,00%

Taula 2. Procedència de les produccions acollides a Cerdanya (2015). Elaboració pròpia.

PROCEDÈNCIA
Catalunya
Espanya
Internacionals
TOTAL

PRODUCCIONS
16
0
1
17
2

PERCENTATGE
94,12%
0,00%
5,88%
100,00%

Gràfic 1. Tipologia de les produccions acollides a Cerdanya (2015). Elaboració pròpia
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Gràfic 2. Procedència de les produccions acollides a Cerdanya (2015). Elaboració pròpia.
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3.3 PRODUCCIONS MÉS RELLEVANTS
El Elegido (The Chosen)
Antonio Chavarrías

Lles de Cerdanya

Espot de Nadal Saga Falabella

Puigcerdà, Bellver de Cerdanya i Alp (La Molina)

3.4 RELACIONS INSTITUCIONALS
Durant l’any 2015 es va procedir a formalitzar la figura jurídica de la Cerdanya Film Commission. Al
setembre, l’Ajuntament de Puigcerdà signa el compromís amb la Catalunya Film Commission pel qual la
Cerdanya Film Commission representarà els seus interessos davant de la Xarxa.
Es mantenen reunions al mes de juny amb el Patronat de Turisme Costa Brava – Girona i l’Ajuntament de
Puigcerdà per al desenvolupament d’un Catàleg de localitzacions, sense un compromís ferm per al seu
finançament i posada en marxa a la data d’emissió d’aquest informe.
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3.5 ACCIONS DE PROMOCIÓ
Campanya “Punt Film-Friendly” Febrer-Agost
Cost aproximat 350€
Descripció Campanya als mitjans de comunicació i sobre la
base de dades de serveis i institucions de la
comarca per identificar punts susceptibles
d’acollir produccions audiovisuals i rodatges.
Els punts s’identificaven amb un adhesiu “Punt
Film-Friendly”.
Resultats Identificació i repartiment de 250 adhesius “Punt
Film-Friendly” entre localitzacions de titularitat
pública i privada (principalment hotels).
Festival de Cine Español Màlaga 2015 Abril
Cost aproximat 150€
Descripció Assistència a diferents activitats per a
professionals dins del Festival de Màlaga.
Repartiment de fulletons promocionals de la
Cerdanya Film Commission i presentació a les
productores assistents.
Resultats Increment notable de les demandes d’informació
de productores amb seu a Espanya.
Cineposium AFCI Barcelona 2015 Setembre
Cost aproximat 100€
Descripció Acció de representació al Cineposium AFCI
(Associació
Internacional
de
Film
Commissionners) a Barcelona. Assistència a la
sessió “Film Liaisons” i a altres actes.
Resultats Augment de la visibilitat de la Cerdanya Film
Commission, establiment de contactes amb el
sector a nivell internacional i repartiment del
fulletó “One valley, four seasons”.
Fulletó “One valley, four seasons” Setembre
Cost aproximat 300€
Descripció Creació del fulletó i la campanya promocional
“One valley, four seasons”, destinat a
professionals de la indústria audiovisual. Estrena
dins del Cineposium AFCI. 500 fulletons
promocionals amb imatges de la comarca a les
quatre estacions de l’any.
Resultats Gran presència als mitjans de comunicació i bona
acollida entre localitzadors i productores.
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3.6 RESUM ECONÒMIC
3.6.1

Despeses de gestió

Taula 3. Despeses de gestió Cerdanya Film Commission en l'exercici 2015. Elaboració pròpia.

2015
633,02 €
250,00 €
900,00 €
98,57 €
500,00 €
2.381,59 €

RETRIBUCIÓ PERSONAL
DIETES DE TRANSPORT
ACTIVITATS DE PROMOCIÓ
ALLOTJAMENT WEB
GRAFISME
TOTAL
3.6.2

Impacte estimat sobre els serveis

Taula 4. Impacte estimat sobre els serveis de la comarca per tipologia de producció (2015). Elaboració pròpia a
partir de les dades estadístiques facilitades per les productores.

ESPOT PUBLICITARI
DOCUMENTAL / REPORTATGE
ENTRETENIMENT / SÈRIE TV
CURTMETRATGE / EXERCICI ACADÈMIC
FOTOGRAFIA COMERCIAL
ALTRES FILMACIONS
LLARGMETRATGE (TV-MOVIE / MINISÈRIE)
IMPACTE TOTAL

UNITATS
6
2
3
3
1
1
1

IMPACTE UNITARI MITJÀ
2.900,00 €
1.200,00 €
1.500,00 €
700,00 €
530,00 €
1.200,00 €
3.800,00 €

2015
17.400,00 €
2.400,00 €
4.500,00 €
2.100,00 €
530,00 €
1.200,00 €
3.800,00 €
31.930,00 €

3.7 VALORACIÓ DE L’EXERCICI
Els objectius inicials de l’exercici 2015, la posada en marxa de la Film Commission a nivell formal, la
recopilació sistemàtica d’estadístiques dins de la Xarxa de la Catalunya Film Commission i la realització
d’una sèrie d’accions promocionals dins de la indústria, es consideren acomplerts. Observem una despesa
continguda al voltant dels 140€ d’inversió per producció atesa i un índex de conversió respecte cada acció
de treball al voltant del 40%. L’impacte sobre els serveis, segons les dades facilitades per les pròpies
productores, focalitza una gran massa en els espots publicitaris i en els llargmetratges per televisió i
presenta un factor multiplicador del 13,4% respecte a la inversió en la pròpia Film Commission,
demostrant la utilitat de la iniciativa. Les produccions ateses provenen bàsicament de Catalunya, el
principal mercat objectiu, ja que les muntanyes de Cerdanya són les més properes a la zona 45 (consultar
conveni de l’audiovisual). Pel que fa a les accions de representació, s’ha optat per mercats professionals
d’interès estratègic, com ara el Festival de Màlaga, així com també accions de caire més local orientades
a la difusió de la tasca de la Film Commission i els beneficis que els titulars de les localitzacions i els serveis
poden obtenir de la seva activitat i promoció activa.
En termes de finançament, no s’ha assolit cap acord per al sosteniment de les inversions i de les
retribucions del personal dedicat. El total de les inversions s’han finançat a nivell privat.
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4 EXERCICI 2016
4.1 OBJECTIUS DE L’EXERCICI




Consolidació d’una imatge de marca Cerdanya Film Commission
Pla d’accions de representació en mercats locals, especialment el sector del curtmetratge
Programa de finançament a mitjà termini i planificació del Catàleg de localitzacions

4.2 DADES ESTADÍSTIQUES
4.2.1

Resum
Accions de treball
Dedicació
Mitjana d’hores per servei
Demandes d’informació
Produccions acollides
Ràtio d’eficiència
Dies totals de rodatge
Dies de rodatge per producció

4.2.2

121
440,15 hores
3,64
53
36
67,9%
62
1,72 dies

Produccions acollides i tipologia

Taula 5. Tipologia de les produccions acollides a Cerdanya (2016). Elaboració pròpia.

TIPOLOGIA
Espot publicitari
Documental / Reportatge
Entreteniment / Sèrie TV
Curtmetratge / Exercici acadèmic
Fotografia comercial
Altres filmacions
Llargmetratge (TV-Movie / Minisèrie)
TOTAL

PRODUCCIONS
7
6
3
14
4
1
1
36

PERCENTATGE
19,44%
16,67%
8,33%
38,89%
11,11%
2,78%
2,78%
100,00%

Taula 6. Procedència de les produccions acollides a Cerdanya (2016). Elaboració pròpia.

PROCEDÈNCIA
Catalunya
Espanya
Internacionals
TOTAL

PRODUCCIONS
35
1
0
36
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PERCENTATGE
97,22%
2,78%
0,00%
100,00%

Gràfic 3. Tipologia de les produccions acollides a Cerdanya (2016). Elaboració pròpia
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Gràfic 4. Procedència de les produccions acollides a Cerdanya (2016). Elaboració pròpia.
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4.3 PRODUCCIONS MÉS RELLEVANTS
La llum de l’esperança
Sílvia Quer

Montellà i Martinet - Estana

4.4 RELACIONS INSTITUCIONALS
Els objectius pel que fa a les relacions institucionals per l’exercici 2016 eren consolidar un finançament
mínim de la Cerdanya Film Commission, assolir un compromís ferm de finançament d’un catàleg de
localitzacions i establir acords de col·laboració amb els diferents ajuntaments de la comarca per tal de
representar-los formalment dins la Xarxa de la Catalunya Film Commission.
El mes de juliol es va procedir, conjuntament amb la Catalunya Film Commission, a una ronda de contactes
amb els ajuntaments de Llívia, Bolvir, Ger, Guils i Montellà-Martinet. Malgrat l’excel·lent predisposició de
la majoria d’ells i havent-se entregat els models de conveni i tota la informació que facilita la Catalunya
Film Commission per integrar-se a la Xarxa, cap d’ells ha respost afirmativament a la proposta realitzada
per la nostra entitat a la data d’emissió d’aquest informe.
El mateix juliol, es va presentar breument el model de la Cerdanya Film Commission per a la promoció de
l’audiovisual a la comarca al Consell Comarcal de la Cerdanya, emplaçant-nos a noves reunions.
Tampoc s’ha concretat cap model de finançament durant aquest exercici 2016 tant per les despeses
ordinàries de gestió com del finançament d’un Catàleg de localitzacions amb cap de les institucions
públiques amb competències a la comarca tot i que l’Ajuntament de Puigcerdà s’ha compromès a
plantejar per l’exercici 2017 algun tipus d’ajuda finalista a la gestió.
Finalment, s’han mantingut relacions amb l’Observatori del Paisatge de Catalunya i amb l’Institut Ramon
Muntaner per tal de col·laborar en la difusió dels principis rectors de la Cerdanya Film Commission i poder
tenir accés a les seves respectives bases de dades de localitzacions en cas de ser necessari.
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4.5 ACCIONS DE PROMOCIÓ
Saló del Cinema i les Sèries Gener
Cost aproximat 150€
Descripció Presentació davant de les productores i cineastes
assistents al Saló del projecte Cerdanya Film
Commission i com els pot ajudar a localitzar els
escenaris idonis per les seves produccions.
Intervenció com a
jurat de la Secció
Crowdfunding, assessorant els futurs cineastes.
Resultats Presentació i repartiment del fulletó “One valley,
four seasons” a 15 cineastes emergents i 50
productores audiovisuals.
Parc Audiovisual de Catalunya Febrer
Cost aproximat 72€
Descripció Assistència a la jornada organitzada pel Parc
Audiovisual de Catalunya i Catalunya Film
Commission destinada a la coordinació d’accions
conjuntes entre totes les oficines.
Resultats Creació de línies i grups de treball.
Jornada Turisme cinematogràfic Febrer
Cost aproximat 80€
Descripció Assistència a la jornada organitzada pel Patronat
de Turisme Costa Brava – Girona sobre turisme
cinematogràfic i creació de producte.
Resultats Increment de la visibilitat del projecte a Cerdanya
dins de la província i realització de contactes
estratègics.
Segona Campanya “Punt Film-Friendly” Febrer-Agost
Cost aproximat 350€
Descripció Campanya als mitjans de comunicació i sobre la
base de dades de serveis i institucions de la
comarca per identificar punts susceptibles
d’acollir produccions audiovisuals i rodatges.
Els punts s’identificaven amb un adhesiu “Punt
Film-Friendly”.
Resultats Identificació i repartiment de 250 adhesius “Punt
Film-Friendly 2016” entre localitzacions de
titularitat pública i privada (principalment hotels).
Increment de la notorietat als mitjans.
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Fòrum #2016Cultures - CaixaFòrum Abril
Cost aproximat 150€
Descripció Presència al Fòrum sobre gestió de la cultura
#2016Cultures al CaixaFòrum de Barcelona.
Accions de promoció entre els professionals
assistents amb el fulletó “One valley, four
seasons”.
Resultats Ampliació de la xarxa de contactes i de la visibilitat
del projecte Cerdanya Film Commission.
FamTrip amb localitzadors professionals Maig
Cost aproximat 500€
Descripció FamTrip amb diversos localitzadors de
llargmetratges per mostrar diferents localitzacions
interessants de la comarca per a projectes de
llargmetratges comercials en preproducció. 3 dies
de durada.
Resultats Posar en mans dels localitzadors material propi
sobre les localitzacions de la comarca. A l’espera
de la conversió en algun film comercial.
FamTrip amb localitzadors professionals Juny
Cost aproximat 150€
Descripció FamTrip amb els localitzadors de “La llum de
l’esperança” i l’equip de producció.
Resultats Escullen Estana com a localització per a l’escena
final del seu film.
Presentació als alumnes del EMTM - UdG Octubre
Cost aproximat 20€
Descripció Presentació del projecte CFC als alumnes de
l’European Master in Tourism Management en
clau de rendibilitat turística i de gestió dels
potencial dels recursos del territori en els camps
de l’audiovisual i el turisme cultural.
Resultats Internacionalització de la CFC i xarxa de contactes.
Jornades professionals Festival de Sitges Octubre
Cost aproximat 28,14€
Descripció Participació a la taula rodona sobre gestió de
l’audiovisual a Catalunya i com se’n dóna resposta
des de l’àmbit municipal.
Resultats Ampliació de la visibilitat de la Cerdanya Film
Commission.
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4.6 RESUM ECONÒMIC
4.6.1

Despeses de gestió

Taula 7. Despeses de gestió Cerdanya Film Commission en l'exercici 2016. Elaboració pròpia.

2016
2.102,82 €
496,84 €
1.400,00 €
98,57 €
350,00 €
4.448,23 €

RETRIBUCIÓ PERSONAL
DIETES DE TRANSPORT
ACTIVITATS DE PROMOCIÓ
ALLOTJAMENT WEB
GRAFISME
TOTAL
4.6.2

Impacte estimat sobre els serveis

Taula 8. Impacte estimat sobre els serveis de la comarca per tipologia de producció (2016). Elaboració pròpia a
partir de les dades estadístiques facilitades per les productores.

ESPOT PUBLICITARI
DOCUMENTAL / REPORTATGE
ENTRETENIMENT / SÈRIE TV
CURTMETRATGE / EXERCICI ACADÈMIC
FOTOGRAFIA COMERCIAL
ALTRES FILMACIONS
LLARGMETRATGE (TV-MOVIE / MINISÈRIE)
IMPACTE TOTAL

UNITATS
7
6
3
14
4
1
1

IMPACTE UNITARI MITJÀ
1.400,00 €
830,00 €
1.250,00 €
600,00 €
600,00 €
825,00 €
2.800,00 €

2016
9.800,00 €
4.980,00 €
3.750,00 €
8.400,00 €
2.400,00 €
825,00 €
2.800,00 €
32.955,00 €

4.7 VALORACIÓ DE L’EXERCICI
Els objectius pretesos per l’exercici 2016 s’han acomplert parcialment. En el camp dels objectius assolits,
la projecció de la imatge de la Cerdanya Film Commission i de la comarca al sector audiovisual presenta
un increment de més del 100% en el nombre de produccions ateses, reduïnt el cost per acció de treball,
en general s’han atret produccions de menor pressupost, fruit de l’aposta pel sector del curtmetratge.
Així, el factor multiplicador d’enguany respecte al cost de gestió ha baixat del 13,4 al 7,41 fruit del major
volum però alhora una excel·lent xifra a totes llums. La consolidació d’un mercat estable d’espots
publicitaris i fotografia comercial, així com la capacitat d’atreure una gran producció a l’any com a mínim
a la comarca ens fan ser optimistes de cara als propers exercicis.
La consolidació d’una demanda constant en el sector del curtmetratge també pot considerar-se un èxit.
L’increment notable d’aquest tipus de produccions, moltes de les quals veuran la llum en el proper exercici,
han de posicionar la comarca en l’imaginari dels directors i productors de curtmetratges i el circuit
nacional de festivals. També l’aposta pel segment jove i universitari, principalment a l’àrea metropolitana
de Barcelona, ha de permetre consolidar una demanda estable i creixent.
L’objectiu de crear un sistema de finançament estable mitjançant les fonts públiques no s’ha assolit en
cap cas, havent de finançar les actuacions en base a les aportacions privades puntuals de particulars, no
podent remunerar la feina dels professionals que han intervingut en la gestió de l’entitat. Així, tampoc en
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l’àmbit institucional ha estat possible expandir realment el radi d’acció formal de la Cerdanya Film
Commission més enllà del municipi de Puigcerdà (que s’ha compromès a estudiar un pla de finançament
de cara al proper exercici) malgrat la bona predisposició mostrada. Aquest fet es considera clau per a la
supervivència en el curt i mitjà termini de la iniciativa, amb la promoció i producció d’un catàleg de
localitzacions de la comarca com a eix estratègic central.
Finalment, la imposibilitat de disposar dels fons necessaris per a l’organització d’un FamTrip especialitzat
o haver disposat d’un catàleg exhaustiu de localitzacions, ha fet optar a algunes produccions comercials
per altres zones del Pirineu, perdent-se algunes produccions i el temps destinat a la gestió de les
demandes de les productores. Aquest fet posa en alerta la precarietat de les eines reals de les que disposa
la Cerdanya Film Commission per poder convèncer les productores per rodar a Cerdanya quan existeixen
localitzacions alternatives i la necessitat d’articular mecanismes de col·laboració amb les institucions
públiques locals per al desplegament del projecte i fer-lo viable.

5 PRESÈNCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
5.1 DOSSIER DE PREMSA
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15

16

6 HORITZONS DE FUTUR
Analitzats els darrers dos exercicis de la Cerdanya Film Commission, es constaten dos fets inqüestionables:
1. Existeix una demanda real de produccions audiovisuals sobre les localitzacions que la comarca de
la Cerdanya pot oferir al mercat i la indústria audiovisual.
2. Existeix la necessitat de gestionar aquestes peticions de rodatge d’una manera àgil i eficaç.

La prestació d’un servei públic com aquest ha de venir acompanyada de la representativitat i els mandats
directes d’aquells titulars dels espais i alhora del finançament per portar a terme la gestió de la pròpia
tasca encomanada. Un espai sense gestor o un gestor sense espai no tenen cap sentit i no són eines útils
al servei de l’interès comú, tal i com afirma la Catalunya Film Commission en els seus principis rectors. La
personalitat jurídica que l’administració pública ha desitjat que adoptés la Cerdanya Film Commission no
ha de servir d’excusa per precaritzar o menystenir el servei o pretendre’n una gestió enterament privada
sense l’activa participació del sector públic, del qual emana el mandat.
La casuística actual ens porta, no obstant, a haver iniciat des de fa uns anys un projecte pilot a Cerdanya,
validat a nivell supracomarcal amb encesos elogis i guardons, sense la representativitat formal requerida
sobre la taula, sense un pressupost destinat per prestar el servei i, alhora, sense l’establiment d’uns
mecanismes de funcionament fluids entre els espais i localitzacions, els gestors dels espais, els titulars
d’aquests, els expenedors dels permisos o tràmits, els gestors de les peticions i els propis peticionaris.
Articular les relacions entre els diferents grups d’interès i alhora assolir la representativitat pretesa
haurien de ser objectius prioritaris que, plegats, han de comportar l’establiment d’un pressupost finalista
dedicat a la gestió de la pròpia Film Commission de cara al proper exercici 2017 i en vistes al llarg termini.
Cal, doncs, marcar aquests objectius com a prioritaris i sine quibus non, inclosa la realització d’un molt
necessari i cada dia més urgent catàleg de localitzacions i serveis que serveixi de pedra angular de les
activitats de gestió d’aquesta Film Commission.
Tanmateix, aquestes limitacions clau en el nucli del servei s’han pogut superar en base al treball dur i a la
bona predisposició dels diferents agents amb qui treballa la Cerdanya Film Commission, suplint amb esforç
i capital personal privat aquelles disfuncions que el sistema públic no ha resolt. Així, el notable increment
d’un exercici a l’altre s’ha de continuar demostrant en un nou exercici 2017 que es preveu positiu pel que
fa a millorar les ràtios estadístiques dels exercicis precedents.
De cara al proper exercici, doncs, preveiem un increment encara més acusat del nombre de curtmetratges
acollits, un mercat jove on s’ha invertit per potenciar la visibilitat de la comarca a futurs cineastes i
productors i que, amb el temps, puguin tenir la comarca en el seu imaginari en cas de produccions més
grans. A més a més, aquest perfil està orientat en la seva totalitat a destinar el pressupost al producte
(film) i, per tant, al no existir preteses plusvàlues pels membres de la producció, es destina un major
percentatge del pressupost en l’adquisició dels serveis necessaris per portar-la a terme, amb especial
impacte sobre el sector de la restauració i l’hoteleria. També es marca l’objectiu de seguir acollint una
gran producció o llargmetratge, ja sigui comercial o orientat a la televisió, malgrat les dificultats que el
conveni de l’audiovisual posa a les productores a l’hora d’optar per localitzacions fora de la immediata
àrea metropolitana de Barcelona.
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Pel que fa a les accions de promoció, no s’han vist afectades dramàticament i es preveuen continuar en
aquells mercats que es consideren claus si bé sota les estrictes disponibilitats econòmiques, logístiques i
de personal. Pel proper exercici, doncs, la representació exterior recaurà bàsicament sobre la Catalunya
Film Commission, en la part alíquota i passiva conjuntament amb els altres 200 membres associats. A
causa d’aquestes limitacions, es pronostica una menor visibilitat però alhora ens trobem davant d’una
imatge de marca més madura i, per tant, estimem que l’impacte en el curt termini no tindrà efectes
importants, podent postergar en la mesura que es consideri oportú noves accions destinades a la
penetració de mercat i a la planificació de noves accions destinades a obrir nous segments, principalment
el cinema d’origen espanyol o estranger com a àrees clares a explotar a mitjà i llarg termini.
Finalment, la Cerdanya Film Commission hauria de poder finançar parcialment i ser amfitrió d’alguna
sessió dels habituals FamTrips (viatges de familiarització) que organitza la Catalunya Film Commission,
Catalan Films&TV i alguns Patronats públics de Turisme per fer conèixer a productors i localitzadors,
nacionals i internacionals, les localitzacions que el país pot oferir. Donat l’abast limitat en termes efectius
de l’entitat, és clau poder mostrar les localitzacions aprofitant els mecanismes col·legiats que altres
administracions públiques d’àmbit nacional ofereixen a aquelles àrees interessades i donar-hi una
resposta capaç. En aquest sentit, de cara al proper exercici, caldria poder activar els recursos necessaris
per assolir aquest objectiu estratègic, fonamental per assegurar el futur de l’entitat.
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