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La gestió dels rodatges
a la Girona patrimonial
Laura Merino Compte



Què és una film Commission ?

- És una organització pública destinada a fomentar la filmació en un 
territori i oferir suport perquè les produccions puguin realitzar el seu 
treball sense problemes. Amb el seu treball promouen la indústria 
audiovisual de la zona.

- Es van crear a finals del 1940 a EEUU com a resposta de la 
necessitat de les productores que van començar a interessar-se 
per a ubicacions més realistes i variades. 

- Al 1975 es crea l’Association of Film Commissioners International 
(AFCI). Des de llavors, l'AFCI s'ha expandit en una xarxa mundial 
de més de 360 comissions de 40 països. La Catalunya Film 
Commission forma part d’aquesta xarxa. 



La Girona Film Office
Té per objectiu centralitzar les 
consultes i peticions de rodatges
o sessions fotogràfiques que es 
fan a la ciutat de Girona i facilitar-
ne els tràmits i gestions:

- Permisos de rodatge (taxes).
- Coordinació amb les diferents

àrees municipals.
- Base de dades de 

localitzacions.
- Base de dades de serveis i 

professionals locals.
- Treball en xarxa amb la 

Catalunya Film Commission.
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El rodatge de 
Joc de trons

VI Temporada



- Set de producció: des de juliol fins a setembre de 2015.

- Rodatge: del 24 d’agost al 17 de setembre de 2015.

Coordinació del rodatge de Joc de trons



La gestió del patrimoni i el rodatge

- Barri Vell d’època medieval ben conservat i amb poca 
intervenció contemporània. 

- Retirada d’elements contemporanis o camuflatge. 

- Supervisió dels serveis municipals.



Estrena del primer capítol de la VI temporada

- El 25 d'abril de 2016, el Teatre 
Municipal de Girona va acollir 
l'estrena del primer capítol de la 
sisena temporada de Joc de 
Trons subtitulat en català.

- 1.015 persones es varen 
fotografiar al tron oficial de 
Movistar +



Exposició 
Girona 
Plató

- Es va portar a terme del 18 de juny al 30 
de setembre i del 29 d'octubre al 6 de 
novembre de 2016 a la Casa Pastors.

- Va tenir 27.995 visitants.



Jupiter
It’s the fifth planet 
from the sun

Altres rodatges a Girona

Saturn
It’s a gas giant 
with several rings

Neptune
It’s very far away 
from the Sun
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