
LA INFLUÈNCIA D'UNA EXITOSA SÈRIE DE TELEVISIÓ

Benvingut, míster Lannister
Girona i Canet ja noten les primeres repercussions del rodatge de 'Juego de Tronos'

Confien en els rèdits que deixarà en forma de publicitat, més visites i contractacions

DIUMENGE, 30 D'AGOST DEL 2015

Els déus de la indústria audiovisual, o el que és el mateix, la totpoderosa productora HBO, han
entronitzat Girona i Canet de Mar en l'olimp d'una de les sèries televisives més seguides de
tots els temps. En compensació i agraïment, els responsables municipals han estès una flamant
alfombra vermella a la companyia nord-americana perquè durant el mes de setembre vinent
porti a terme, amb tota mena de facilitats i exempcions de taxes, el rodatge de Juego de
Tronos, la saga basada en les novel·les de George R. R. Martin en què es narren les peripècies i
els enfrontaments de les famílies Stark, els maquiavèl·lics Lannister i la bella reina dels dracs,
Daenerys Targaryen, entre molts altres personatges.

Després dels comprovats beneficis econòmics i promocionals que el rodatge de la sèrie ha
deixat en altres ciutats d'Irlanda del Nord, Croàcia, Islàndia, el Marroc, Malta, Escòcia i
Espanya (Sevilla, Osuna i Còrdova), els responsables municipals i els sectors comercials de les
dues localitats catalanes es freguen les mans i han posat en marxa nombrosos recursos per
optimitzar la loteria mediàtica que els ha tocat. A Girona no volen llançar les campanes al vol i
són reticents a plasmar en xifres l'impacte que els pot aportar ser un dels escenaris de la sèrie.
«Això es veurà d'aquí un any», declaren fonts municipals, conscients de la relliscada que hi va
haver a Sevilla a finals del 2014, quan es van haver de rectificar les exagerades previsions que
es van divulgar de bon inici.

El que sí que ha anat transcendint en comptagotes és que hi ha unes 450 persones treballant en el rodatge, que començarà dimecres que
ve, 150 d'elles fitxades a la mateixa capital (conductors, transportistes, auxiliars d'art, jardiners i altres professionals), i que possiblement
també participaran en la filmació de Canet a finals de setembre. Entre els contractats hi ha estudiants del grau d'audiovisual i multimèdia
de l'escola universitària ERAM, vinculada a la UdG. «Girona no és un escenari més de la pel·lícula, sinó que s'ha convertit en el centre
d'operacions de la productora a Espanya», afirmen des del consistori.

CONTRAPRESTACIONS / «No els cobrem taxes de filmació, però això no vol dir que no paguin el cost de treure el mobiliari urbà modern
(fanals, papereres) de la via pública. També pagaran tots els serveis especials i de reforç que hagi de fer la Policia Local», explica Joan
Alcalà, regidor de Seguretat i Mobilitat. Alcalà justifica aquestes mesures de gràcia com una «contraprestació» a la gran repercussió
publicitària que aportarà la sèrie. «És una inversió i, a més a més, la productora ens entregarà un document gràfic» per fer-lo servir en
campanyes de promoció.

A més de les contractacions per a la producció, els 800 extres seleccionats i els centenars de curiosos que cada dia van a les zones de
rodatge, la repercussió de Juego de Tronos a Girona també es pot mesurar en la gran quantitat d'informacions publicades fent referència a
la ciutat abans que comenci la gravació. Un altre aspecte és l'ocupació hotelera, calculada per Josep Carreras, president de l'Associació
d'Hostaleria, en unes 200 habitacions. «Són menys de les 400 de què es parlava inicialment, però cal tenir en compte que també s'han
llogat apartaments turístics de luxe i fins i tot pisos, destinats als treballadors de la productora que fa dos mesos que són aquí», afirma.
Carreras reconeix que els hotelers veuen en la sèrie «un potencial brutal» i recorda que hi ha ciutats com Londres que van pagar 15
milions d'euros per aparèixer en una pel·lícula de James Bond.

A Canet de Mar també s'han posat les piles d'ençà que se'ls va informar que la sèrie dels Lannister filmaria algunes escenes al castell de
Santa Florentina. «Estem dissenyant un pla de màrqueting que engloba les xarxes socials i els blogs en què es mouen els seguidors de la
sèrie. També ens hem posat en contacte amb operadors turístics i hotelers del Maresme per oferir packs i visites guiades als llocs del
rodatge», comenta Coia Tenas, regidora de Promoció Econòmica.

Un operador turístic americà ja els ha comunicat que començarà a enviar-los turistes a partir del setembre. Mentrestant, les visites al
castell s'han disparat, i de les 37 que hi va haver el juliol del 2014 s'ha passat a més de 400 aquest any. Canet està convençuda que pot
aprofitar aquesta oportunitat per mostrar al món el seu patrimoni modernista i el seu potencial com a destinació dels turistes aficionats al
senderisme.

L'entusiasme municipal també s'ha traslladat als comerciants del poble, on, igual que està passant a Girona, han començat a florir a dojo
els productes de marxandatge relacionats amb la popular sèrie. Com les samarretes al·legòriques dissenyades per La Gruta, roba i
complements o la gamma de galetes dedicades a les famílies que apareixen a la saga i que es venen a la botiga de My Sweet Dreams
Cupcakes.
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Muntatge de decorats al carrer de Ferran el Catòlic, de
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por 39 €.
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