
PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS AL PLE DEL 5 DE

NOVEMBRE DEL 2018 SOBRE L'ACTIVITAT I ELS PRIMERS RESULTATS DE REUS

PLATÓ

El passat mes d'octubre es va donar a conèixer que, en el que portem de 2018, la ciutat

de Tarragona,  a  través de la  seva Film Office,  ha  acollit  un  centenar  de  produccions

audiovisuals (cinematogràfiques, de televisió, de publicitat, videoclips, etc). Un exemple és

la gravació de programes de MasterChef Celebrity i  d'España Directo. A més, s'ha fet

públic  que  l'empresa  nord-americana  Netflix  rodarà  a  Tarragona  a  finals  d'enguany  o

principis  del  2019  una  nova  sèrie,  "Hache".  Des  de  l'Ajuntament  de  Tarragona  s'ha

destacat que la Tarragona Film Office s'ha convertit en un actiu turístic molt important per

a la ciutat i que s'han organitzat diversos press tips per promocionar-la.

A principis del 2018, l'equip de govern de Reus va presentar el projecte Reus Plató, la

nova oficina d'atenció als rodatges audiovisuals i cinematogràfics que substitueix la Reus

Film Office proposada pel  Grup Municipal  de Ciutadans i  la creació de la  qual  es va

aprovar pel Ple el 3 de juny del 2016.

Pel moment, des de Ciutadans desconeixem l'activitat que ha dut a terme Reus Plató i si

gràcies a aquest projecte s'ha portat a la nostra ciutat alguna producció audiovisual.

Por tot això, el Grup Municipal de Ciutadans formula les següents

PREGUNTES:

 Quina activitat ha realitzat Reus Plató des de la seva creació fins ara?

 Quines mesures de promoció  s'han dut  a  terme des de Reus Plató  per  portar

produccions audiovisuals a la nostra ciutat?

 Quantes produccions audiovisuals s'han gravat a Reus des que es va crear Reus

Plató i/o quantes està previst que es gravin properament?

 Quin pressupost s'ha destinat a Reus Plató per al 2018?

Reus, 30 d'octubre del 2018
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