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Carta de serveis de Cultura                                                                                                 C-8/2019 

Indicadors de gestió i avaluació 2019 

Arts escèniques programació professional    

Nombre de representacions professionals al centre Mercè Rodoreda 29 

Nombre de representacions professionals al centre Miquel Martí i Pol 5 

Nombre de representacions professionals a la Sala Bulevard 5 

Nombre d’assistents al teatre professional adult Mercè Rodoreda 1.400 

Nombre d’assistents al teatre professional infantil Mercè Rodoreda  1.439 

Nombre d’assistents al teatre professional primera infància Mercè Rodoreda 644 

Nombre d’assistents a representació grups de música Mercè Rodoreda 996 

Nombre d’assistents teatre escolar Miquel Martí i Pol 1.673 

Nombre d’assistents a espectacles professionals (Programació Sala Bulevard) al 
centre Miquel Martí i Pol 

875 

Nombre d’assistents Sala Bulevard 580 

Nombre assistents setmana de la ciència espectacles escolars 79 

Nombre pel·lícules cicle Gaudí 10 

Nombre assistents a cicle Gaudí 361 

Ingressos venda d’entrades taquilla i online (teatredespi.cat) 61.549,00 € 

Ingressos online  37.525,50 € 

Nombre d’entrades venda taquilla - 

Nombre d’entrades venda online - 

Despeses programa arts escèniques professionals (catxet, fitxa tècnica, SGAE) 172.159,62 € 

Subvenció programa.cat aportació suport Generalitat de Catalunya i Diputació de 
Barcelona a la programació professional 

35.613,23 € 

Nombre de queixes contestades 4 

Estadística de les valoracions i satisfacció del servei - 

Seguidors/es xarxes socials 627 

Visites espai web teatredespi.cat - 
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Cicle Festiu 

Nombre d’activitats cicle festiu organitzades per entitats (Primavera - Sant Jordi, 
Festa Major i Nadal – Reis) 

- 

Actes realitzats al teatre Mercè Rodoreda (entitats, festivals, xerrades) 37 

Nombre d’assistents als actes realitzats al teatre Mercè Rodoreda (entitats, 
festivals, xerrades) 

11.212 

Nombre d’activitats cicle festiu organitzades per l’Ajuntament (Primavera - Sant 
Jordi, Festa Major i Nadal – Reis) 

- 

Actes realitzats a l’auditori Miquel Martí i Pol (entitats, festivals, xerrades) 48 

Nombre d’assistents als actes realitzats a l’auditori Miquel Martí i Pol (entitats, 
festivals, xerrades) 

14.000 

Nombre de paradetes d’entitats i serveis a la diada de Sant Jordi - 

Ingressos firaires Festa Major - 

Ingressos col·laboracions empreses - 

Despeses totals Cicle Festiu Cultura - 

Ús auditori Miquel Martí i Pol (assatjos, entitats i lloguer) (dies) 82 

Ús teatre Mercè Rodoreda (assatjos i entitats) (dies) 61 

Lloguer espai centres culturals 19 

Ingressos per lloguer espais centres culturals 24.020,69 € 

 

 

 

 

 

Data de revisió indicadors: febrer 2020 

Propera revisió prevista: gener 2021 

 


