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1. El Mapa Cultural de Girona 
 

Objectius 

El Mapa Cultural de Girona vol generar coneixement sobre la participació de la 
ciutadania en la programació cultural de la ciutat per tal de millorar la programació i el 
nombre, diversitat i equilibri territorial dels públics que hi participen. 

• Conèixer la programació cultural de la ciutat: els operadors, les pràctiques, les 
ubicacions, la temporalitat… 

• Conèixer la participació de la ciutadania en la programació cultural: el nombre, 
els perfils, la procedència, els canals d’informació, la valoració que en fan, els 
interessos culturals… 

 

Metodologia 

El procés d’elaboració és el següent: 

 
Per a la seva elaboració es duran a terme les següents accions: 

 

a. Anàlisi de la programació cultural de l'Ajuntament: anàlisi de la informació 
obtinguda relativa a 87 línies d’activitat de l’Àrea de Cultura i de la Xarxa de 
Centres Cívics sobre les activitats programades, lloc i moment de realització, 
nombre i perfil dels participants, finançament. 
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b. Anàlisi de la programació cultural d'altres agents: anàlisi de la informació 
obtinguda relativa a 59 línies d’activitat de 43 operadors culturals públics i 
privats (el 44% de l’univers identificat) sobre les activitats programades, lloc i 
moment de realització, nombre i perfil dels participants, finançament  

c. Anàlisi de dades de ticketing: anàlisi, per part de Teknecultura, de les dades de 
ticketing dels darrers 3 anys dels equipaments i festivals que tenen aquest 
sistema de venda d’entrades. 

d. Enquesta electrònica a una mostra de 15.000 persones de la base de dades del 
Club Girona Cultura per conèixer el grau de coneixement ciutadà de l'oferta 
cultural de la ciutat, els canals de comunicació que fan servir, els equipaments 
als quals van habitualment, la valoració que fan de la programació i els seus 
interessos culturals.  

e. Grups de debat. Valoració contrastada de la situació actual de l'acció cultural a 
la ciutat i propostes de millora, a través de 8 grups de debat formats cadascun 
per entre 10 i 15 ciutadans. 

f. Diagnosi i propostes de millora a partir de la interpretació dels resultats 
obtinguts en l’anàlisi. 

g. Mapa de l’oferta cultural de la ciutat sobre una base cartogràfica. 

 

Aquest document presenta els resultats obtinguts en les accions a i b relatives a l’anàlisi 
de la programació cultural de l’Ajuntament i d’altres agents culturals.  



Anàlisi Oferta Cultural Girona.docx 19/1/18  6 

 

Mapa de barris i sectors 
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2. La programació de l’Àrea de Cultura 
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2.1. Programes o línies d’activitat 

2.1.1. Descripció 

 

Cod
i 

Operador Projecte Descripció 

001 Teatre 
Municipal 

Temporada 
estable 

Programació estable d'espectacles per a adults i 
públics familiars de gener a juny. 

002 Teatre 
Municipal 

EscèNIT Programació al carrer durant l'estiu del Teatre 
Municipal de Girona. 

003 Teatre 
Municipal 

Teatre Obert Amb il·lusió, el Teatre Municipal de Girona obre les 
portes a tots els nois i noies en edat escolar per tal que 
puguin conèixer i gaudir del món de les arts 
escèniques. 
Un dels nostres objectius principals és aconseguir que 
l'alumnat visqui una bona experiència emocionant 
que faciliti un retrobament entre les arts escèniques i 
el seu desenvolupament com a persona. Aquestes 
vivències i reflexions permeten tant a l'infant com al 
jove establir contacte amb el seu món emocional, la 
seva creativitat, i els ajuda a refermar la seva 
personalitat i la pròpia autoconsciència. 

004 Bòlit, Centre 
d'Art 
Contemporani 

Exposicions Desenvolupament de programes de recerca, producció 
i exhibició de projectes artístics contemporanis duts a 
terme per creadors i professionals d'altres àmbits del 
coneixement locals, nacionals i internacionals, amb 
una forta implicació amb el seu context. 

005 Bòlit, Centre 
d'Art 
Contemporani 

Activitats Bòlit ofereix una programació d'activitats integrades  
i vinculades, com tallers,  
cicles de conferències, intervencions urbanes,  
cicles de projeccions, propostes específiques  
i treballs en procés, tot cercant la participació  
i la implicació de la societat civil des del seu inici. 

006 Bòlit, Centre 
d'Art 
Contemporani 

Formació Programa que vol proporcionar eines necessàries  
a persones vinculades a diferents sectors de  
l'àmbit visual i artístic que vulguin obrir noves  
perspectives personals i professionals. 

007 Cinema 
Truffaut 

Programació de 
cinema 

Cinema en V.O a la ciutat de Girona. 
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008 Escola 
Municipal 
d'Art 

Cursos L’Escola Municipal d’Art continua la seva oferta de 
formació artística amb una mirada transversal i 
orientada a tots els públics, des dels més petits fins als 
adults,  en diverses disciplines artístiques de l’escola: 
pintura, dibuix, plàstica, ceràmica, escultura, 
fotografia, tapís i gravat. 

009 Escola 
Municipal 
d'Art 

Activitats 
complementàries 

Les activitats complementàries de formació (visites 
exposicions, participació en Festivals,  activitats 
obertes a la ciutadania, etc.) són un recurs pedagògic 
per complementar la formació del centre. 

010 Escola 
Municipal 
d'Art 

Exposicions L’Escola Municipal d’Art que té com un dels seus 
objectius quant a exposicions dotar a la ciutat d’un 
espai obert a l’activitat cultural en el qual es faciliti 
l’aprenentatge de l’art i la sensibilització de la 
ciutadania vers la creació contemporània en Arts 
Plàstiques. 

011 Serveis centrals Festival 
Mapping 

El Festival Internacional de Mapping de Girona 
(FIMG) és un festival obert a tothom que entrellaça el 
valor arquitectònic de Girona amb la creació 
contemporània mitjançant la innovació i les arts 
audiovisuals. 
Durant uns dies la ciutat s’omple de llum per 
convertir-se en el referent internacional de la 
projecció mapping. Artistes i professionals del sector 
posaran en valor l’alt nivell artístic d’aquesta 
disciplina a través de projeccions de gran format en 
alguns dels edificis més emblemàtics de la ciutat i en 
petit format en el marc de la categoría de micro-
mapping. L'objectiu és fer del FIMG un festival 
lliure, accessible i obert a tothom. Un festival 
participatiu on l’espectador valora les propostes que 
més li agraden, i on tothom qui ho desitgi pot 
aprendre l’art de la vídeo projecció. 

012 Biblioteca 
Antònia 
Adroher 

Consultes a sala 
B. Antònia 
Adroher 

Persones usuàries que han visitat la biblioteca  

013 Biblioteca 
Antònia 
Adroher 

Préstecs B. 
Antònia 
Adroher 

Nombre de documents prestats per la biblioteca. 

014 Biblioteca 
Antònia 
Adroher 

Programació 
d'activitats B. 

Activitats de promoció cultural, majoritàriament 
vinculades al llibre i a la la lectura però també a altres 
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Antònia 
Adroher 

àmbits de promoció cultural (música, cinema, 
reflexió, etc.) 

015 Biblioteca 
Carles Rahola 

Consultes a sala 
B. Carles Rahola 

Persones usuàries que han visitat la biblioteca  

016 Biblioteca 
Carles Rahola 

Préstecs  B. 
Carles Rahola 

Nombre de documents prestats per la biblioteca. 

017 Biblioteca 
Carles Rahola 

Programació 
d'activitats  B. 
Carles Rahola 

Activitats de promoció cultural, majoritàriament 
vinculades al llibre i a la la lectura però també a altres 
àmbits de promoció cultural (música, cinema, 
reflexió, etc.) 

018 Biblioteca 
Ernest Lluch 

Consultes a sala 
B. Ernest Lluch 

Persones usuàries que han visitat la biblioteca  

019 Biblioteca 
Ernest Lluch 

Préstecs B. 
Ernest Lluch 

Nombre de documents prestats per la biblioteca. 

020 Biblioteca 
Ernest Lluch 

Programació 
d'activitats B. 
Ernest Lluch 

Activitats de promoció cultural, majoritàriament 
vinculades al llibre i a la laectura però també a altres 
àmbits de promoció cultural (música, cinema, 
reflexió, etc.) 

021 Biblioteca Just 
M.Casero 

Consultes a sala 
B. Just M. 
Casero 

Persones usuàries que han visitat la biblioteca  

022 Biblioteca Just 
M.Casero 

Préstecs B. Just 
M. Casero 

Nombre de documents prestats per la biblioteca. 

023 Biblioteca Just 
M.Casero 

Programació 
d'activitats B. 
Just M. Casero 

Activitats de promoció cultural, majoritàriament 
vinculades al llibre i a la laectura però també a altres 
àmbits de promoció cultural (música, cinema, 
reflexió, etc.) 

024 Biblioteca 
Salvador 
Allende 

Consultes a sala 
B. Salvador 
Allende 

Persones usuàries que han visitat la biblioteca  

025 Biblioteca 
Salvador 
Allende 

Préstecs B. 
Salvador 
Allende 

Nombre de documents prestats per la biblioteca. 

026 Biblioteca 
Salvador 
Allende 

Programació 
d'activitats B. 
Salvador 
Allende 

Activitats de promoció cultural, majoritàriament 
vinculades al llibre i a la laectura però també a altres 
àmbits de promoció cultural (música, cinema, 
reflexió, etc.) 
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027 Biblioteques de 
Girona 

Biblioteca i 
escola 

Activitats de promoció lectora adreçades als alumnes 
de la ciutat i que es desenvolupen tant a les 
biblioteques com a les escoles.  

028 Auditori de 
Girona 

Programació 
estable de 
música 

L'Auditori de Girona té una programació amb 
personalitat pròpia, que la conformen tres eixos 
bàsics: l'excel·lència i la qualitat de les seves 
temporades, la internacionalitat, a través dels noms 
més destacats en el panorama musical internacional, i 
la catalanitat, a través amb el treball conjunt amb 
agents de casa nostra, promoció dels artistes locals i 
programació dels compositors del nostre país. 

029 Auditori de 
Girona 

Festival Nits de 
clàssica 

El festival Nits de Clàssica complementa les 
programacions de primavera i tardor de l’Auditori és 
una proposta artística, centrada en la música clàssica 
que s’enriqueix amb l’experiència de trobar-se en un 
entorn únic i singular com és el Barri Vell de Girona i 
els seus edificis més emblemàtics, com la Catedral de 
Girona, el seu claustre, el Monestir de Sant Daniel, 
Sant Pere de Galligants, i aquesta edició, com a nou 
emplaçament, el Museu d’Art de Girona. 

030 Auditori de 
Girona 

Auditori obert L’Auditori Obert és un projecte que pretén canalitzar 
i aglutinar activitats complementàries a la 
programació estable de l’Auditori de Girona, en 
l’àmbit de la formació i difusió de la música. Adreçat 
a estudiants de primària, secundària i educació 
infantil 

031 Espai Marfà Buc Obert. Cicle 
de concerts 

Un espai ideal que dóna la possibilitat a les noves 
bandes de fer les seves primeres presentacions en 
públic i adquirir experiència i rodatge en l’escenari 

032 Espai Marfà Formació 
musical 

Es tracta d’un programa que comprèn diferents 
cursos, tallers i classes magistrals adreçat a un públic 
ben divers (músics professionals, músics en vies de 
professionalització i altres), i que aborda de forma 
global totes les facetes del fet musical. 

033 Espai Marfà INTRO Concurs 
de música 
emergent de 
Girona 

Concurs de música emergent 

034 Espai Marfà Cicles 
divulgatius 

l’Espai Marfà programa cicles divulgatius i activitats 
familiars 
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035 Espai Marfà 360 FEST Festival dels instituts de secundària de la ciutat 

036 Espai Marfà Viu21Música És la celebració del dia de la música que impulsa 
l’Ajuntament de Girona 

037 Espai Marfà Girona, carrers 
de música 

una iniciativa de l’Ajuntament de Girona que 
planifica i regula les actuacions musicals al carrer 

038 Museu del 
Cinema 

Exposició 
permanent 

Exposició permanent de la Col·lecció Tomàs Mallol a 
través d'un discrus museològic sobre als antecedents i 
orígens del cinema 

039 Museu del 
Cinema 

Exposicions 
temporals 

Exposicions temporals, majoritàriament de producció 
pròpia, sobre temàtica vinculada a la història del 
cinema i la imatge en general 

040 Museu del 
Cinema 

Activitats 
temporals 

Programa d'activitats temporals vinculades a la 
divulgació del cinema i l'audiovisual 

041 Museu del 
Cinema 

Servei Educatiu Programa d'activitats educatives molt diverses sobre 
cinema, precinema i llenguatge audiovisual adreçades 
a alumnes de 3 a 18 anys. 

042 Museu del 
Cinema 

Institut 
d'Estudis del 
Museu del 
Cinema 

Ofereix als ciutadans els serveis de biblioteca, 
videoteca i hemeroteca, amb possibilitat de préstec, i 
organitza seminaris i cursos de coneixement 
aprofundit en la història del cinema 

043 Casa Masó Visites guiades i 
educatives 

Oferir un servei d’atenció al visitant i un servei 
educatiu per a la interpretació de la Casa Masó i de 
l’obra de Masó, per tal de promoure l’estudi i l’accés 
al patrimoni cultural per a un públic ampli i divers. 
Inclou: 
- Servei de visites guiades per a visitants locals i 
estrangers, diürnes i nocturnes 
- Servei de visites educatives per a públic escolar, de 
tots els nivells de primària, secundària, i universitari; 
local i estranger 
- Jornades pedagògiques 
Oferir un servei d’atenció al visitant i un servei 
educatiu per a la interpretació de la Casa Masó i de 
l’obra de Masó, per tal de promoure l’estudi i l’accés 
al patrimoni cultural per a un públic ampli i divers. 
Inclou: 
- Servei de visites guiades per a visitants locals i 
estrangers, diürnes i nocturnes 
- Servei de visites educatives per a públic escolar, de 
tots els nivells de primària, secundària, i universitari; 
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local i estranger 
- Jornades pedagògiques 

044 Casa Masó Activitats Organització d’activitats temporals al voltant de 
l’obra de Rafael Masó, del Noucentisme i de 
l’arquitectura moderna, d’acord amb la missió 
fundacional; per tal d’incrementar les activitats de 
difusió i recerca a l’entorn del patrimoni cultural de la 
ciutat. Inclou: 
- Exposicions temporals 
- Activitats temporals (cicles de poesia, de cinema, 
conferències, jornades, diàlegs, visites literàries, 
Temps de Flors, Nit dels Museus, etc) 
- Publicacions pròpies 
- Publicació d’articles acadèmics i de recerca 
- Convenis de col•laboració amb altres entitats, 
xarxes, associacions: ICAM, ICOM, Iconic Houses, 
Espais Escrits, Gironamuseus, Cases Icòniques de 
Catalunya 
- Organització o participació a congressos i jornades 
acadèmiques 
Organització d’activitats temporals al voltant de 
l’obra de Rafael Masó, del Noucentisme i de 
l’arquitectura moderna, d’acord amb la missió 
fundacional; per tal d’incrementar les activitats de 
difusió i recerca a l’entorn del patrimoni cultural de la 
ciutat. Inclou: 
- Exposicions temporals 
- Activitats temporals (cicles de poesia, de cinema, 
conferències, jornades, diàlegs, visites literàries, 
Temps de Flors, Nit dels Museus, etc) 
- Publicacions pròpies 
- Publicació d’articles acadèmics i de recerca 
- Convenis de col•laboració amb altres entitats, 
xarxes, associacions: ICAM, ICOM, Iconic Houses, 
Espais Escrits, Gironamuseus, Cases Icòniques de 
Catalunya 
- Organització o participació a congressos i jornades 
acadèmiques 

045 Casa Masó Gestió de 
col.leccions 

Gestionar els diferents fons i col•leccions (art, 
biblioteca, hemeroteca, arts decoratives) que formen 
el patrimoni de la Fundació Rafael Masó per tal de 
fomentar-ne la conservació, la recerca, la consulta i 
l’exposició; i d’aquesta forma afavorir la recuperació 
i conservació del patrimoni de la ciutat com a element 
clau de la cultura. Inclou: 
- Préstecs temporals a exposicions 
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- Publicacions d’obres del fons 
- Consultes presencials a la biblioteca 
- Objectes restaurats 
- Accés a les col·leccions online 
- Accés a la biblioteca online 
- Obra de Rafael Masó online 
- Millora i manteniment d’inventaris 
- Donacions i adquisicions 

046 Museu 
d'Història de 
Girona 

Col.leció 
Permanent 

Recorregut a través de la història de Girona a partir 
d'elements i objectes emblemàtics que escenifiquen 
els fets més importants de la trajectòria històrica i 
cultural de la ciutat 

047 Museu 
d'Història de 
Girona 

Exposicions 
temporals 

Exposicions temàtiques relacionades sempre amb 
aspectes de la història de Girona i del seu context 
(cultura, literatura, art, història, geografia, etc..)  

048 Museu 
d'Història de 
Girona 

Activitats Activitats adreçades a tots els públics, relacionades o 
bé amb l'exposició temporal o bé amb els espais 
permanents, i també, amb el patrimoni històric de la 
ciutat.  

049 Museu 
d'Història de 
Girona 

Servei Educatiu Dossiers didàctics i propostes de tallers i activitats, i 
visites didàctiques als diferents espais del Museu, i a 
les exposicions temporals 

050 Museu 
d'Història dels 
Jueus 

Espais 
permanents 

Relat de la trajectòria històrica de la comunitat jueva 
de Girona al llarg de 600 anys de vida a la ciutat, i en 
context amb l'entorn i els trets fonamentals de la 
història general de Girona i de Catalunya 

051 Museu 
d'Història dels 
Jueus 

Exposicions 
temporals 

Mostres temàtiques que aprofundeixen en aspectes 
diversos de la història i cultura jueves, des de 
l'antiguitat fins els temps actuals 

052 Museu 
d'Història dels 
Jueus 

Servei Educatiu El Museu disposa de dossiers didàctics i visites 
didàctiques adreçades a centres educatius de primària, 
secundària i adults 

053 Institut 
d'Estudis 
Nahmànides 

Cicle de 
conferències 

L'Institut és l'eina acadèmica del Museu. Es dedica a 
la recerca i a la documentació dels temes relatius a la 
història i cultura jueves, sobretot de Girona i durant 
l'edat mitjana. Organitza un cicle de conferències 
anual sobre diverses temàtiques de la història i cultura 
del judaisme. 
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054 Institut 
d'Estudis 
Nahmànides 

Curs d'hebreu Curs de llengua hebrea. Nivell inicial i avançat 

055 Patronat Call 
de Girona 

Dia Oficial de la 
Memòria de 
l'Holocaust i la 
Prevenció dels 
Crims contra la 
Humanitat 

Acte de commemoració en recòrd de les víctimes de 
l'Holocaust 

056 Patronat Call 
de Girona 

Tardes de 
Contes al Call 

Activitats per a públic familiar, per amenitzar les 
tardes d'estiu i acostar el patrimoni als més petits. 

057 Patronat Call 
de Girona 

Nits de Pel·lícula 
al Call 

Projeccions de pel·lícules de directors israelians o de 
temàtiques vinculades a la cultura jueva 

058 Patronat Call 
de Girona 

Nits de Música 
al Call 

Concerts de música d'inspiració jueva, com poden ser 
els estils klezmer o sefardita, entre d'altres. 

059 Patronat Call 
de Girona 

Itineraris Recorreguts pel Barri Vell a través de l'eix conductor 
de la cultura jueva, a partir dels quals es tracta l'ús de 
les plantes en la tradició jueva i diversos estils 
musicals d'origen medieval 

060 Patronat Call 
de Girona 

Festa de 
Hannukkà 

Celebració de la festa de Hannukkà, o Festa de les 
Llums, amb la participació d'entitats cíviques i 
representants de les religions cristiana, musulmana i 
jueva. 

061 Serveis centrals 
Àrea Cultura 

Activitats a Casa 
Pastors 

  

062 Dinamització 
del territori 

Trobada de 
Gegants 

Trobada anual de colles geganteres del país. Nombre 
de particippans de 30 a 35 poblacions 

063 Dinamització 
del territori 

Trobada de 
Mulasses  

Trobada de Mulasses en el marc de les Festes de 
Primavera 

064 Dinamització 
del territori 

Sardanes Conveni amb l'Agrupació Terranostra per la difusió i 
organització de diferents udicions de sardanes en el 
llarg de l'any 

065 Dinamització 
del territori 

Undàrius Festival de Cultura Popular i Tradicional Catalana 
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2.1.2. Activitats realitzades 
 

a. Nombre 

Cada projecte és un conjunt d’activitats presencials i, per tant, en pot contenir una o 
diverses. Les dades obtingudes (de 56 projectes) ens indiquen que s’han realitzat 2.464 
activitats amb una mitjana de 44 activitats per projecte, tot i que la majoria (el 41%) 
n’organitzen entre 1 i 5. 

Nombre d’activitats  

 Nombre de projectes amb dades 56 

 Nombre total d’activitats 2.464 

 Mitjana d'activitats per projecte 44 

 

Nombre d'activitats per projecte  

 Entre 1 i 5 26 41% 

 Entre 6 i 10 10 16% 

 Entre 11 i 15 5 8% 

 Entre 16 i 20 1 2% 

 Entre 21 i 30 1 2% 

 Entre 31 i 50 2 3% 

 Entre 51 i 100 5 8% 

 Entre 100 i 500 4 6% 

 Més de 500 1 2% 

 Sense dades 9 14% 

 TOTAL 64 100% 
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Cada activitat (un espectacles, un taller, etc.) pot ser realitzada en sessió o funció única o 
en diverses sessions o funcions.  

Nombre de funcions o sessions per projecte 

 Entre 1 i 5 5 8% 

 Entre 6 i 10 7 11% 

 Entre 11 i 15 4 6% 

 Entre 16 i 20 1 2% 

 Entre 21 i 30 1 2% 

 Entre 31 i 50 1 2% 

 Entre 51 i 100 6 9% 

 Entre 100 i 500 15 23% 

 Més de 500 7 11% 

 Sense dades 17 27% 

 TOTAL 64 100% 
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b. Tipus 

Tot i que l’objecte d’anàlisi són les activitats organitzades, hem considerat oportú 
diferenciar tres tipus d’iniciatives presencials: 

• Les activitats presencials organitzades en un lloc i moment determinats. 

• Les instal·lacions o exposicions visitables en un lloc, horari i dies determinats. 

• Els serveis presencials (com la consulta a sala o préstec de les biblioteques) que 
poden ser usats en un lloc, horari i dies determinats. 

Tipus d'iniciativa   

 Activitat 37 63,8% 

 Instal.lació 8 13,8% 

 Servei 13 22,4% 

 TOTAL 58 100,0% 
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c. Estadi funcional 

La cadena de valor és el procés de formació, creació, producció, distribució, exhibició i 
consum de les activitats culturals. Hi ha iniciatives centrades en algun dels estadis i altres 
que els contemplen tots. Els estadis els hem agrupat en tres blocs: creació/producció, 
formació i difusió/exhibició. Com és lògic, predominen en la programació activitats en 
l’estadi de difusió o exhibició. 

Estadis de la cadena de valor   

 Creació 10 13,5% 

 Formació 14 18,9% 

 Difusió/Exhibició 50 67,6% 

 TOTAL 74 100,0% 

 

 
 

Activitat
64%
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Hem agrupat els projectes en 4 sectors culturals, agrupant la música i les arts escèniques 
en la categoria de “les arts en viu”. Els sectors culturals són estàndards i coincideixen en 
part amb els àmbits culturals de l’Àrea de Cultura. 

 

d. Sector cultural 

Distribució dels projectes per sectors culturals 

 Arts en viu 14 24% 

 Ats visuals 8 14% 

 Lectura i coneixement 16 27% 
 Patrimoni 21 36% 
 TOTAL 59 100% 

 

 
 
 

Cada activitat té un format propi però hem establert diversos tipus de formats bàsics per 
poder analitzar aquesta variable. Els que no s’ajustaven a cap categoria els hem considerat 
“altres formats” i els que incloïen activitats de diferents formats els hem classificat com 
a “multiformat”. Alguns projectes inclouen diversos formats. 
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e. Format 

Format   

 Ball 0 0,0% 
 Concert o audició 10 18,2% 
 Conferència o debat 0 0,0% 
 Document 10 18,2% 
 Espectacle 3 5,5% 
 Exposició o instal·lació 8 14,5% 
 Festa o tradició 0 0,0% 
 Festival, mostra o fira 0 0,0% 
 Funció o representació 0 0,0% 
 Projecció 1 1,8% 
 Taller, curs o seminari 3 5,5% 
 Visites guiades 1 1,8% 
 Altres formats 2 3,6% 
 Multiformat 16 29,1% 
 Sense indicar 1 1,8% 
 TOTAL 55 100,0% 
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2.1.3. Ubicació de les activitats 
 

a. Espais o infraestructures 

S’han registrat 74 projectes que es desenvolupen en les següents ubicacions, la majoria 
de les quals en els equipaments municipals propis. 

Ubicació Registres % 
En espais urbans 14 18,9% 

En equipaments municipals 47 63,5% 

En altres infraestructures 12 16,2% 

En altres poblacions 1 1,4% 

Total de registres 74 100,0% 

 

 
 

Tot i que la majoria d’activitats s’ubiquen en els propis equipaments dels operadors (el 
64%), algunes es fan en espais a l’aire lliure (el 19%) o en altres infraestructures (el 16%). 
Les altres infraestructures indicades són: 

ALTRES INFRAESTRUCTURES 

Altres poblacions 

Biblioteca Carles Rahola 

Casa de Cultura 

Centre Bonastruc ça Porta 

Claustre del monestir de Sant Daniel 

ERAM 

La Mirona 

Sales de cinema OCINE 
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En altres
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ESPAIS URBANS A L’AIRE 
LLIURE 

La Volta (Sant Narcís) 

Parc del Migdia 

Plaça del Pallol 

Plaça Sant Feliu 

Plaça Santa Susanna M. 
 

b. Barris i sectors 

Les ubicacions s’han agrupat per barris i sectors.  

• El barri amb més ubicacions és el Centre (48%), seguit de l’Eixample i Santa 
Eugènia.  

• El sector amb més ubicacions és el Barri Vell (45%), seguit amb molts diferència 
de l’Example sud i Santa Eugènia. 

 
BARRIS Nombre % 

Centre 31 48% 

Eixample 9 14% 

Santa Eugènia 6 9% 

Nord 3 5% 

Oest 3 5% 

Diversos 4 6% 

No consta 9 14% 

Total 65 100% 
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SECTORS Nombre % 

Barri vell 24 45% 

Eixample sud 6 11% 

Santa Eugènia 6 11% 

Diversos 3 6% 

Eixample nord 3 6% 

Mercadal 3 6% 

Pont major 3 6% 

Taialà 3 6% 

Pedreres 1 2% 

Resta de sectors 0 0% 

No consta 1 2% 

Total 53 100% 
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2.1.4. Marc temporal 
 

Mésde la meitat de les activitats (el 55,4%) es desenvolupen de manera estable al llarg 
dels 12 mesos de l’any. La distribució de projectes per durada és la següent: 

Mesos durada Projectes 
 

 
1 7 10,8% 

 
2 3 4,6% 

 
3 0 0,0% 

 
4 1 1,5% 

 
5 1 1,5% 

 
6 2 3,1% 

 
7 2 3,1% 

 
8 0 0,0% 

 
9 3 4,6% 

 
10 2 3,1% 

 
11 3 4,6% 

 
12 36 55,4% 

 
No consta 5 7,7% 

 
TOTAL 65 100,0% 
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Agrupació de la durada dels projectes 
 

1 a 6 mesos 14 21,5% 

7 a 12 mesos 46 70,8% 

No consta 5 7,7% 

TOTAL 65 92,3% 
 

 

Pel que fa a la distribució dels projectes i les activitats segons els dies de la setmana, es 
constata que, en general, la majoria es realitzen els feiners i dissabte (el 38,5% de 
projectes i el 82,8% de les activitats). 

Hi ha moltes diferències en la distribució de projectes, activitats i, sobretot, funcions sense 
saber el motiu d’aquesta discordança. Probablement sigui degut al fet de disposar de 
dades parcials. 

 
 
 

Dies setmanal 
agrupats Projectes % Activitats % Sessions %  

Caps de setmana 4 6,2% 20 0,8% 107 0,8%  
Feiners 16 24,6% 211 8,6% 2.998 21,0%  
Feiners i dissabte 25 38,5% 2.024 82,8% 3.593 25,2%  
Tots els dies 13 20,0% 186 7,6% 7.543 53,0%  
Variable 2 3,1% 2 0,1% 2 0,0% 

 
No consta 

5 7,7% 0 0,0% 0 0,0% 

 
TOTAL 65 100,0% 2.443 100,0% 14.243 100,0% 
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2.2. Dades de participació 
 

2.2.1. Participació de creadors 
 

En 19 projectes (el 35,2% del total) hi han participat un total de 1.165 creadors. 

El 74,3% són de la ciutat de Girona, i un 10,1% de la resta de Catalunya. 

 

Creadors per lloc de residència   

Girona ciutat 866 74,3% 

Resta Catalunya 118 10,1% 

Altres indrets 181 15,5% 

TOTAL 1.165 100,0% 
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2.2.2. Participació de públics 
 

En general, les dades sobre els públics que hi han participat són molt escasses i, per 
tant, el seu valor és relatiu. Manquen dades i les dades aportades són molt desiguals per 
àmbits. Les dades sobre total de públics assistents es refereixen a usos (visites, consultes, 
entrades venudes, etc…), no a persones físiques.  

Cal tenir en compte, també, que el 75,2% dels usos corresponen a l’ambit d’Humanitats 
i Lectura (en concret a les biblioteques) i que, per tant, les dades globals están molt 
determinades per aquest àmbit. Tenim, en canvi, molt poques dades de música. 

 

Dades per àmbits culturals 

Públics per àmbits culturals Projectes 38 
 

Arts escèniques 19.749 1,3% 

 
Arts Visuals 86.713 5,9% 

 
Humanitats i lectura 1.108.280 75,2% 

 
Música (*) 9.861 0,7% 

 
Patrimoni i museus 248.478 16,9% 

 
Total 1.473.081 100,0% 

 
(*) Faltes dades 
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No tots els projectes han donat dades sobre l’ocupació del recinte, probablement perquè 
n’hi ha que es fan al carrer o no tenen limitacions d’aforament. L’ocupació mitjana dels 
projectes que han aportat dades és del 53,1%. 
 

Ocupació mitjana Projectes 13 
 

Places ofertes 92.185   

 
Places ocupades 48.915 53,1% 

 

Dades per gèneres 

En la mostra analitzada la distribució segueix els estàndards internacionals, ja que gairebé 
un 60% del total són dones. 

Públics per gèneres 
  

 
Homes 535.135 40,3% 

 
Dones 793.019 59,7% 

 
TOTAL 1.328.154 100,0% 
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Públics per gèneres i àmbits Homes Dones 
 

Arts Escènqiues 50,0% 50,0% 
 

Humanitats i lectura 39,5% 60,5% 
 

Música 52,3% 47,7% 
 

Patrimoni i museus 45,0% 55,0% 
 

Arts Visuals 35,0% 65,0% 
 

TOTAL 40,3% 59,7% 

 

 
 

Dades per lloc de residència 

Només 39 projectes han aportat dades sobre total anual de públics assistents i la seva 
distribució per lloc de residència. Les dades globals ens indiquen que un 62,9% són de 
la ciutat de Girona i el 37,1% són de fora de la ciutat. 

Públics de la ciutat i de fora 
  

 

 Nombre %  

Ciutat de Girona 812.091 62,9%  

Fora de la ciutat 478.734 37,1%  

Total 1.290.825 100,0% 
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Si ho mirem per àmbits, hi ha una gran diversitat: 
 

Públics per àmbits i residència a la ciutat o a fora 
 

  Girona Fora 
Girona  

Arts Escèniques 74,6% 25,4% 
 

Arts Visuals 50,9% 49,1% 
 

Humanitats i lectura 71,3% 28,7% 
 

Patrimoni i museus 15,0% 85,0% 
 

Música (*) 9,3% 90,7% 
 

(*) Dades parcials 
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El detall per àmbits i llocs de residència és el següent: 

Global      Projectes: 39 
Total No 

consta 
Total 
ciutat 

Resta 
Comarques 
de Girona 

Total 
Comarques 
de Girona 

Resta de 
Cataluny
a 

Total 
Catalunya 

Fora de 
Catalunya 

1.473.081 225.113 812.091 335.514 1.147.605 50.118 1.197.723 50.245 

100,0% 15,3% 55,1% 22,8% 77,9% 3,4% 81,3% 3,4% 
 
 
Públics per lloc de residència i àmbit cultural 

Arts escèniques     Projectes  3 
Total No consta Total 

ciutat 
Resta 
Comarques 

Total Com. 
Girona 

Resta de 
Catalunya 

Total 
Catalunya 

Fora de 
Cataluny
a 

19.749 0 14.735 5.014 19.749 0 19.749 0 

100,0% 0,0% 74,6% 25,4% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

Arts visuals      Projectes  8 
Total No consta Total 

ciutat 
Resta 
Comarques 

Total Com. 
Girona 

Resta de 
Catalunya 

Total 
Catalunya 

Fora de 
Cataluny
a 

86.713 76.188 699 6.972 7.684 2.841 10.525 0 

100,0% 87,9% 0,8% 8,0% 8,9% 3,3% 12,1% 0,0% 

Humanitats i lectura     Projectes  16 
Total No consta Total 

ciutat 
Resta 
Comarques 

Total Com. 
Girona 

Resta de 
Catalunya 

Total 
Catalunya 

Fora de 
Cataluny
a 

1.108.280 25.217 771.955 311.108 1.083.063 0 1.083.063 0 

100,0% 2,3% 69,7% 28,1% 97,7% 0,0% 97,7% 0,0% 

Patrimoni i museus     Projectes  12 
Total No consta Total 

ciutat 
Resta 
Comarques 

Total Com. 
Girona 

Resta de 
Catalunya 

Total 
Catalunya 

Fora de 
Cataluny
a 

248.478 140.857 23.782 11.562 35.345 47.216 57.439 50.182 

100,0% 56,7% 9,6% 4,7% 14,2% 19,0% 23,1% 20,2% 
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Públics per estadi vital 
 

Global         Projectes 32  

Total Infants Adolescents Joves Adults Gent Gran No consta 
 

1.473.081 34.930 13.892 29.946 80.365 21.553 1.292.395  

100,0% 2,4% 0,9% 2,0% 5,5% 1,5% 87,7%  

Públics per estadis vitals i àmbits      
Arts 
escèniques         Projectes 3  

Total Infants Adolescents Joves Adults Gent Gran No consta 
 

19.749 7.811 3.005 1.288 5.636 2.009 0  

100,0% 39,6% 15,2% 6,5% 28,5% 10,2% 0,0%  

        

Arts visuals         Projectes 8  

Total Infants Adolescents Joves Adults Gent Gran No consta 
 

86.713 382 16 44 426 211 85.634  

100,0% 0,4% 0,0% 0,1% 0,5% 0,2% 98,8%  

        
Patrimoni i 
museus         Projectes 21  

Total Infants Adolescents Joves Adults Gent Gran No consta 
 

248.478 26.737 10.870 28.310 72.746 19.295 90.520 

 100,0% 10,8% 4,4% 11,4% 29,3% 7,8% 36,4% 
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En la majoria de projectes hi han participat adults. Només en el 7,8% gent gran. En més 
del 36% no consta l’estadi vital dels participants. 
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2.3. Dades econòmiques 
 

a. Els preus 

El 54% dels projectes són d’accés gratuït, i un 71% dels preus més elevats dels diferents 
projectes es situen per sota dels 10 euros. 

Preus més alts 
  

 

Gratuït 35 54% 
 

Entre 1 i 5 euros 5 8% 
 

Entre 6 i 10 euros 6 9% 
 

Entre 11 i 20 euros 1 2% 
 

Entre 21 i 50 euros 4 6% 
 

Entre 51 i 100 euros 5 8% 
 

Més de 100 euros 2 3% 
 

Preus de grup 1 2% 
 

No consta 6 9% 
 

TOTAL 65 100% 

 

 
 

Pel que fa a la mitjana real de preus abonats, tenint en compte que el 52% de projectes 
són d’accés gratuït i que en el 29% no consta, el preu mitjà més habitual es situa en 
l’intèrval d’1 a 5 euros. 
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Mitjana de preus reals 
  

 
Gratuït 34 52% 

 
Entre 1 i 5 euros 8 12% 

 
Entre 6 i 10 euros 0 0% 

 
Entre 11 i 20 euros 3 5% 

 
Entre 21 i 50 euros 0 0% 

 
Entre 51 i 100 euros 0 0% 

 
Més de 100 euros 1 2% 

 
No consta 19 29% 

 
TOTAL 65 100% 

 
 

 
 
 

b. Les despeses 

Un total de 56 projectes han aportat dades de la seva despesa variable (sense comptar la 
imputació dels costos estructurals de l’operador). La despesa total ha estat de 
7.183.577,50 euros, amb una mitjana de 128.278,17 euros per projecte. 

Despesa   

Total de despesa   7.183.577,50 € 

Nombre de projectes amb dades 56   

Mitjana de despesa per projecte   128.278,17 € 
 

En els 43 projectes que donen dades de despesa per blocs, gairebé el 60% són despeses 
de producció, mentre que a la comunicació noméss’hi destina només el 7%. 

Despeses per 
blocs i àmbits P Producció % Comunicació % Altres % Total 

0
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Arts 
escèniques 3 0 € 0% 19.237 € 4% 489.354 € 96% 508.591 € 

Arts visuals 8 568.249 € 51% 62.696 € 6% 486.949 € 44% 1.117.894 € 

Música 10 1.199.738 € 92% 106.983 € 8% 0 € 0% 1.306.720 € 

Patrimoni i 
museus 22 572.679 € 56% 104.739 € 10% 339.401 € 33% 1.016.819 € 

TOTAL 43 2.340.666 € 59
% 293.655 € 7% 1.315.704 € 33

% 3.950.024 € 

 
 

En el detall de despesa per bloc i per àmbit, es constata que: 

• Les despeses més altes de producció són en l’àmbit de la música (el 92%). 

• Les despeses més altes de comunicació són en patrimoni i museus (el 10%) 

• En arts escèniques, probablement, les despeses de producció s’han inclòs en 
“altres despeses” 

• No hi ha detall de despeses en l’àmbit d’Humanitats i lectura. 

 

 
 

c. Els ingressos 

Les dades globals ens indiquen que la despessa total ha estat de 7.580.651,80 euros i que 
el 71,3% del finançament prové del titular. 

En segon lloc, amb molta diferència, és significativa l’aportació de la taquilla amb el 
15,2% i d’altres institucions amb el 10,4%. El patrocini o mecenatge és molt baix (2,6%). 

Ingressos per font 

   

Titular 43 5.408.392,60 € 71,3% 
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Altres institucions 35 786.137,30 € 10,4% 

Patrocini 12 198.171,00 € 2,6% 

Taquilla 19 1.152.156,60 € 15,2% 

ALtres ingressos 6 35.794,30 € 0,5% 

TOTAL   7.580.651,80 € 100,0% 
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El detall per fonts d’ingrés i per àmbits culturals és el següent: 

 

 

Ingressos per font i 
àmbit           

  

  Titular   Altres instit.   Patrocini   Taquilla   Altres ingr.   Total   

Arts escèniques 3 326.544,0 € 64,2% 40.000,0 € 7,9% 0,0 € 0,0% 142.047,0 € 27,9% 0,0 € 0,0% 508.591,0 € 6,8% 

Arts visuals 8 671.968,5 € 60,1% 228.275,0 € 20,4% 25.000,0 € 2,2% 191.219,0 € 17,1% 1.431,0 € 0,1% 1.117.893,5 € 14,9% 
Humanitats i 
lectura 16 3.113.285,1 € 96,3% 115.043,4 € 3,6% 0,0 € 0,0% 5.225,0 € 0,2% 0,0 € 0,0% 3.233.553,6 € 43,0% 

Música 10 775.142,0 € 47,1% 163.864,7 € 9,9% 134.331,5 € 8,2% 573.956,3 € 34,8% 0,0 € 0,0% 1.647.294,5 € 21,9% 
Patrimoni i 
museus 22 464.952,7 € 45,7% 238.954,2 € 23,5% 38.839,5 € 3,8% 239.709,3 € 23,6% 34.363,3 € 3,4% 1.016.819,0 € 13,5% 

TOTAL 59 5.351.892,3 € 71,1% 786.137,3 € 10,4% 198.171,0 € 2,6% 1.152.156,6 € 15,3% 35.794,3 € 0,5% 7.524.151,5 € 100,0% 

 

 



 

En el detall dels ingresos es poden constatar alguns dades d’interès: 

• L’àmbit que rep el % més elevat de finançament del titular és Humanitats i 
lectura, amb el 96,3%. La resta obtenen entre el 45,7% i el 64,2%. Aquest àmbit 
obté, en total, el 43% del conjunt d’ingressos. 

• L’àmbit que rep un finançament d’altres institucions més elevat és el de 
Patrimoni i museus, amb el 23,5%. En segon lloc, Arts Visuals amb el 20,4%.  

• L’àmbit de música és el que ingressa més de patrocini (el 8,2%). 

• Els ingresos de taquilla més elevats són en arts escèniques (el 27,9%) i música 
(34,8%). 
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2.4. Entitats col·laboradores 
 

Les entitats col·laborades citades pels diferents projectes són les següents: 

ADAC 
AcVic 
Agència Catalana de Patrimoni 
Ajuntament de Girona 
Ajuntament de Salt 
Ajuntament Figueres 
Ajuntament L'Escala 
Ajuntament Sant Feliu Guíxols 
Ajuntament Torroella de Montgrí 
Amics de la Sardana Terranostra 
ANC 
Arqueolític 
Art-Crea 
Arts Sants Mònica 
Associació Cultural Orella Activa 
Ateneu d'Acció Cultural 
Barcelona Underwater festival 
Black Music Festival 
Bòlit 
Casa de Cultura 
Cases de la Música 
Centre Art Le Lait 
Centre Cívic Sant Narcís 
Centre Cultura La Mercè 
Cinètic 
Col.legi Arquitectes 
Cor Akan 
Creative Europe Programme  
CRP Generalitat 
Cultura SN 
Departament d'Ensenyament 
Diputació de Girona 
Diverses entitats 
Diversos Instituts 
ERAM 
Escola d'Art i Disseny Olot 
Espai Marfà 
Espais Escrits 
Fal.lera Gironina 
Festival A Cappella 
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Festival de Jazz de Girona 
Festival Strenes 
Filmoteca de Catalunya 
Fundació Carasso 
Fundació Casa Música Gironès 
Fundació Ciutat Invisible 
Fundació Fita 
Fundació Foto Colectania 
Fundació Prudenci Bertrana 
Fundació Valvi 
Gegants Esquerra del Ter 
Gegants Santa Eugènia 
Generalitat de Catalunya 
Girona Museus 
Google 
ICAM 
Icom-Demhist 
Iconic Houses 
INAEM 
Institut Brugulat 
Institut Carles Rahola 
Institut Ciències de l'Educació UdG 
Institut Sobrequés 
Joventuts Musicals de Torroella 
La Mirona 
La Taca 
La Volta 
Llibreria 22 
MACBA 
Marrecs 
Museu Marítim Barcelona 
Museu Memorial de l'Exili 
Obra Social La Caixa 
Programa Vacances Aj. Girona 
Recursos educatius Aj. Girona 
Rise Up Associació Reggae Girona 
Servei Joventut Ajuntament Girona 
Servei Municipal de Biblioteques 
Sunset Jazz Club 
Universitat de Girona 
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3. La programació de la xarxa de Centres 
Cívics 
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3.1. Programes o línies d’activitat 

3.1.1. Descripció 
 

Codi Operador Projecte Descripció 

CC0
1 

Centre Cívic 
Barri Vell - 
Mercadal 

Actes Culturals Conjunt d'actuacions i espectacles: 
1.-Acoustic Vell 
2.-Més enllà de l'escenari 
3.- Més ennlà de l'escenari: teatre per a nadons 
4.- Vermuts a la Rosaleda 

CC0
2 

Centre Cívic 
Barri Vell - 
Mercadal 

Cursos i tallers Programa de cursos i tallers vinculat al Centre Cívic 
Barri Vell - Mercadal i als equipaments cívics i 
socials vinculats al barri Vell - Mercadal: 
Centre Cívic Barri Vell - Mercadal, Espai Cívic 
Mercadal, Espai Cívic Rosaleda, Local Social Sant 
Daniel 

CC0
3 

Centre Cívic 
Barri Vell - 
Mercadal 

Escenaris oberts Conjunt d'actuacions i espectacles que s'ha impulsat 
durant el 2016 
1.-Acoustic Vell 
2.-Més enllà de l'escenari 
3.- Més ennlà de l'escenari: teatre per a nadons 
4.- Vermuts a la Rosaleda 

CC0
4 

Centre Cívic 
Barri Vell - 
Mercadal 

Exposicions Conjunt d'exposicions col·lectives, individuals que 
s'impulsen des del Centre Cívic Barri Vell - 
Mercadal 
Espai Cívic Mercadal 
Espai Cívic Rosaleda 
Local Social Sant Daniel 

CC0
5 

Centre Cívic 
Barri Vell - 
Mercadal 

Programació 
estacional 

Conjunt d'activitats que impulsem i acollim en 
moments estacionals estratègics:  
Programació de Nadal, Programació d' Estiu Centre 
Cívic Barri Vell - Mercadal, Espai Cívic Mercadal, 
Espai Cívic Rosaleda, Local Social Sant Daniel 

CC0
6 

Centre Cívic 
Onyar 

Programació 
estacional 

Programació en temporada concreta (Nadal i estiu) 
organitzada pel Centre Cívic Onyar. 
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CC0
7 

Centre Cívic 
Onyar 

Cursos i tallers Al CC Onyar durant el2016 s'han fet 102 cursos i 
tallers amb un total de 1371 usuaris 

CC0
8 

Centre Cívic 
Onyar 

Exposicions Exposicions al CC Onyar durant el 2016 

CC0
9 

Centre Cívic 
Pla de Palau 

Actes Culturals Actes puntuals: concert, espectacles, xerrades, 
conferències i tertúlies obertes al públic. També 
inclou actes populars. 
No inclou els actes de la festa major. 

CC1
0 

Centre Cívic 
Pla de Palau 

Cursos i tallers Cursos i tallers ofertats al Centre Cívic Pla de Palau 
organitzats pel propi Centre Cívic o altres entitats 
sense ànim de lucre del barri o de Girona 

CC1
1 

Centre Cívic 
Pla de Palau 

Escenaris oberts MUSICA PER A TOTHOM 
Cada mes s'organitza una audició musical que 
contempla una part d'explicació pedagógica d'algun 
autor, corrent o estil musical i una segona part de 
concert en directe 
MÚSICA DE TOTHOM 
Cada mes s'organitza una audició musical d'un 
cantautor per tal de donar a conèixer les seves 
propostes musicals i apropar el públic a creadors 
musicals associats a la ciutat 

CC1
2 

Centre Cívic 
Sant Narcís 

Exposicions Oferim el claustre i el bar del centre cívic com a 
espai expositiu a entitats, artistes i col·lectius que 
volen exposar la seva obrao per a exposicions 
divulgatives i informatives. 

CC1
3 

Centre Cívic 
Sant Narcís 

Actes Culturals Actes puntual: concerts, espectacles, xerrades, 
conferències i tertúlies obertes al públic. També 
inclou actes populars. 
No inclou els actes de la festa major del barri. 

CC1
4 

Centre Cívic 
Sant Narcís 

Cursos i tallers Cursos i tallers ofertats al Centre Cívic Sant Narcís 
pel propi centre o entitats sense ànim de lucre del 
barri o de Girona. 

CC1
5 

Centre Cívic 
Sant Narcís 

Escenaris oberts El projecte ESLIM (Escenaris de Literatura Imatge i 
Música), neix al Centre Cívic amb l’objectiu 
principal de posar a disposició del veïnatge i dels 
artistes de la ciutat el nou teatre, per poder realitzar 
actuacions de petit format i creacions artístiques 
innovadores.  
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ESLIM proporciona l’espai idoni, perquè els mostrin 
les seves creacions dins un espectable dinàmic que 
integra diferents disciplines: poesia, música, humor, 
dansa, màgia, creacions audiovisuals, literatura, 
fotografia, circ... 

CC1
6 

Centre Cívic 
Sant Eugènia 

Exposicions Oferim el hall i el primer pis de la masia de Can 
Ninetes (Centre Cívic Sta Eugènia) com a espai 
expositiu a entitats, artistes i col·lectius que volen 
exposar la seva obra o per a exposicions divulgatives 
i informatives de diferents entitats. 

CC1
7 

Centre Cívic 
Sant Eugènia 

Actes populars Actes puntual: concerts, espectacles, xerrades, 
conferències i tertúlies obertes al públic. També 
inclou actes populars. 
No inclou els actes de la festa major del barri. 

CC1
8 

Centre Cívic 
Sant Eugènia 

Cursos i tallers Cursos i tallers ofertats al Centre Cívic Santa 
Eugènia pel propi centre o entitats sense ànim de 
lucre del barri o de Girona. 

CC1
9 

Centre Cívic 
Sant Eugènia 

Escenaris oberts Les Nits literàries, neix fa 10 anys al Centre Cívic 
Sta Eugènia - Can Ninetes, amb dos objectius 
principals: primer, posar a disposició dels artistes 
literaris, amateurs i no amateurs, del barri i de la 
ciutat, un espai (el hall) per poder demostrar la seva 
obra, a través de la poesia o narracions (amb micro 
obert al final). 
I per altra banda, acostar a la ciutadania de Sta 
Eugènia espais de difusió de cultura. 
Amb el temps, s'ha convertit amb un espai on 
s'interrelacionen actuacions de petit format i 
barreges decreacions artístiques de diferents 
disciplines: poesia, literatura, música, dansa, 
creacions audiovisuals,...  
Cada nit literària es programa sota la proposta d'una 
temàtica en concret, sota que l'oferta creativa es 
desenvolupa entorn a la temàtica. N'és molt 
reconeguda anualment la NIT DE POESIA 
ERÒTICA que cada any es programa. 

CC2
0 

Centre Cívic 
Ter 

Actes Culturals Actes puntuals: concerts, espectacles, xerrades, 
conferències i tertúlies obertes al públic. També 
inclou actes populars. 
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CC2
1 

Centre Cívic 
Ter 

Cursos i tallers Cursos i tallers ofertats al Centre Cívic Ter pel propi 
centre o per entitats sense ànim de lucre del Sector 
de l'Esquerra del Ter o de Girona. 

CC2
2 

Centre Cívic 
Ter 

Exposicions Oferim el hall del Centre Cívic Ter i també 
l'Auditori com a complement en exposicions molt 
grosses o en aquelles que requereixen una vigilància 
extraordinària. 
Oferim espai expositiu a artistes o col·lectius que 
volen mostrar la seva obra, fem una especial 
incidència a fer una recerca d'artistes del Sector 
- Fem exposicions divulgatives i informatives de 
temes d'interès general que considerem poden tenir 
un impacte a nivell de ciutat o territori. 
- Es desenvolupen també exposicions que 
dinamitzem i cocreem a partir de projectes 
comunitaris del territori. 
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3.1.2. Activitats realitzades 

 

a. Nombre 

Cada projecte és un conjunt d’activitats presencials i, per tant, en pot contenir una o 
diverses.  

Els 22 projectes o línies analitzats contenen un total de 2.099 activitats, amb una mitjana 
de 100 activitats per línia. 

 

b. Tipus 

Tot i que l’objecte d’anàlisi són les activitats organitzades, hem considerat oportú 
diferenciar tres tipus d’iniciatives presencials: 

• Les activitats presencials organitzades en un lloc i moment determinats. 

• Les instal·lacions o exposicions visitables en un lloc, horari i dies determinats. 

• Els serveis presencials (com la consulta a sala o préstec de les biblioteques) que 
poden ser usats en un lloc, horari i dies determinats. 

Tipus d'iniciativa   

 Activitat 2.033 96,9% 
 Instal.lació 66 3,1% 
 Servei 0 0% 
 TOTAL 2.099 100,0% 

 

 
 

c. Estadi funcional 

La cadena de valor és el procés de formació, creació, producció, distribució, exhibició i 
consum de les activitats culturals. Hi ha iniciatives centrades en algun dels estadis i altres 

66

2.033

0

Tipus d'acció

Instal·lació

Activitat

Servei



 

Anàlisi Oferta Cultural Girona.docx 3/10/17  51 

que en contemplen diversos, per la qual cosa la suma total de funcions és de 2.377 sobre 
les 2.099 activitats. 

Els estadis els hem agrupat en tres blocs: creació/producció, formació i difusió/exhibició. 
Predominen en la programació activitats en l’estadi de formació. 

ESTADI CADENA VALOR 
Formació 60,5%  

Creació  11,3%  

Difusió 28,1%  

 

 
 

Pel que als sectors o àmbits d’activitat cultural, en el cas dels centres cívics podem 
considerar que totes les programacions són multisectorials. 

 

d. Format 

Cada activitat té un format propi però hem establert diversos tipus de formats bàsics per 
poder analitzar aquesta variable. Els que no s’ajustaven a cap categoria els hem considerat 
“altres formats” i els que incloïen activitats de diferents formats els hem classificat com 
a “multiformat”. Alguns projectes inclouen diversos formats. 

FORMATS   
Altres formats 6 16% 
Concert o audició 8 21% 
Conferència o debat 6 16% 
Exposició o instal·lació 6 16% 
Festival, mostra o fira 2 5% 
Funció o representació 1 3% 
Multiformat 1 3% 
Taller, curs o seminari 8 21% 
TOTAL 38 100% 

 
 

61%
11%

28%

Estadi en la cadena de valor

Formació

Creació

Difusió
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3.1.3. Ubicació de les activitats 

 

a. Espais o infraestructures 

Les 22 línies d’activitat s’han dut a terme en 77 ubicacions diferents, amb una mitjana de 
3,5 ubicacions per projecte o línia d’activitat. 

S’han diferenciat tres tipus d’ubicacions: en equipaments municipals, en la via pública i 
en altres infraestructures.  La majoria d’activitats s’han ubicat en equipaments municipals 
i al carrer. 

El mapa d’ubicacions és el següent: 

 
MAPA D'UBICACIONS Total Mitjana % 
Total ubicacions 77 3,5   
Espais urbans 35 1,6 45,5% 
Equipaments municipals 36 1,6 46,8% 
Altres infraestructures 6 0,3 7,8% 

 

 
 

La relació d’equipaments municipals que han contingut activitats ón. 

Can Ninetes 
Casal de la gent gran Taialà 
CC Barri Vell - Mercadal 
CC Onyar 
CC Pla de Palau 
CC Sant Narcís 
CC Santa Eugènia 
CC Ter 
Espai Cívic Can Gibert 

45%

47%

8%

Mapa d'ubicacions

Espais urbans

Equipaments
municipals

Altres
infraestructures
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Espai Cívic Mercadal 
Espai Cívic Rosaleda 
Espai Cívic Santa Eugènia 
Local social de Taialà 
Local social Sant Daniel 

 

La relació d’espais urbans que han contingut activitats són: 

Carrer Baix 
Guingueta de Fontajau 
Jardins Alemany 
Jardins de la Devesa 
Jardins fora Muralla 
Paratges de Sant Daniel 
Pista esportiva carrer Saragossa 
Pista esportiva Font de la Pòlvora 
Pista esportiva Sant Daniel 
Pistes Torre Taialà 
Plaça ciutat de Figueres 
Plaça de l'Assumpció (Mercat) 
Plaça de les Voltes d'en Rosés 
Plaça Empúries 
Plaça Josep Pallach 
Plaça Picasso 
Plaça Santa Susanna del Mercadal 
Plaça Sebastià Salellas 
Plaça Vázquez Montalban 
Ribes del Ter 

 

Les altres infraestructures utilitzades són les següents: 

Local social AV Eixample 
Local social AV Sant Narcís 
Local social Torre Gironella 
Local Social Vista Alegre 
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b. Barris i sectors 

S’han ubicat línies d’activitat a tots els barris. 

El nombre de línies d’activitat ubicades als diferents sectors es mostra en la taula següent: 

SECTORS Nombre 
Montilivi 1 
Pedreres 1 
Sant Daniel 1 
Can Gibert 2 
Domeny nord 3 
Domeny sud 3 
Eixample nord 3 
Eixample sud 3 
Font de la Pòlvora 3 
Fontajau 3 
Germans Sabat 3 
La Creueta 3 
Palau 3 
Sant Ponç 3 
Taialà 3 
Vila-Roja 3 
Mercadal 4 
Sant Narcís 4 
Santa Eugènia 4 
Barri vell 5 

Els sectorsen els quals no s’ha ubicat cap línia d’activitat són els següents: 

SECTORS SENSE 
ACTIVITATS 
Avellaneda 
Carme 
Gavarres 
Hortes 
Mas Xirgu 
Montjuïc 
Muntanya de Campdorà 
Pedret 
Pla de Campdorà 
Pont major 
Torre Gironella 
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3.1.4. Marc temporal 

La majoria de les línies d’activitat (68%) són actives al llarg de l’any durant 11 mesos 
(només són inactives a l’agost per descans del personal). 

 
 

Pel que fa a la distribució dels projectes o línies d’activitats segons els dies de la setmana, 
es constata que, en general, la majoria es realitzen de dilluns a dissabte (el 55%). 

Dies de la setmana   
Dimarts 1 4,5% 
Dijous 1 4,5% 
Divendres 1 4,5% 
Dilluns a dissabte 12 54,5% 
Dilluns a divendres 2 9,1% 
Tots els dies de la setmana 5 22,7% 
TOTAL 22 100,0% 

 

 
 
Pel que fa a l’horari, la majoria de línies d’activitat están actives durant tot el dia (el 55%) 
i si sumem aquestes amb les que están actives matí, tarda i vespre resulta el 73%. 
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Horari   
Matí i tarda 2 9,1% 
Matí, tarda i vespre 4 18,2% 
Tarda i Vespre 1 4,5% 
Vespre o nit 3 13,6% 
Tot el dia 12 54,5% 
TOTAL 22 100,0% 

 
 

 
  

9%
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Horari
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3.2. Dades de participació 
 

3.2.1. Participació de creadors 
 

En els 19 projectes que han aportat dades hi han participat un total de 3.276 creadors, 
amb una mitjana de 172,4 creadors per projecte. 

En els projectes que corresponen a l’estadi de creació hi ha participat el 7,4%, en els de 
difusió el 69,2% i en els de formació el 23,4%. Cal tenir en compte que alguns projectes 
corresponen a dos o més estadis de la cadena de valor. 

 

Creadors Total Creació Difusió Formació 
Nombre total de creadors 3.276,0 278,0 2.614,0 884,0 
Projectes 19,0 3,0 19,0 7,0 
Mitjana creadors 172,4 92,7 137,6 126,3 
  7,4% 69,2% 23,4% 

 
 

3.2.2. Participació de públics 
 

El nombre total de públics participants en els 20 projectes amb dades ha estat de 79.398 
usos. 

Nombre total de públics participants (usos) 79.398,0 
Nombre de projectes 20,0 
Mitjana de públics per projecte 3.969,9 

 

Segons l’IDESCAT, la població de Girona l’any 2016 era de 98.255 persones. La ratio 
de participació va ser de 0,8. 

En els projectes que corresponen a l’estadi de creació hi han participat el 18,5% dels 
públics, en els de difusió el 56,5% i en els de formació el 25%. Cal tenir en compte que 
alguns projectes operen en dos o més estadis de la cadena de valor. 

Públics Total Creació Difusió Formació 
Nombre total de públics 79.398,0 18.823,0 57.584,0 25.514,0 
Projectes 20,0 4,0 20,0 7,0 
Mitjana de públics 3.969,9 4.705,8 2.879,2 3.644,9 
  18,5% 56,5% 25,0% 

 
 
La mitjana d’ocupació dels 13 projectes que han donat aquesta dada ha estat del 70%. 
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Pel que fa al gènere, el 60% del total han estat dones i el 40% homes, seguint 
exactament l’estàndard internacional. 

Gènere Homes Dones 
Total 31.789 47.609 
Projectes 21 21 
Mitjana 1.514 2.267 
% 40,0% 60,0% 

 

 
Segons l’IDESCAT, la població de Girona l’any 2016 era de 98.255 persones, de les 
quals un 48% eren homes i un 52% dones. La participació cultural de les dones és superior 
a la proporció poblacional (un 8% més). 

Pel que fa al lloc de residència, el 59,2% són del barri o de l’entorn pròxim, el 30,3% 
de la resta de barris de la ciutat i el 10,5% d’altres poblacions de les comarques de 
Girona. No hi ha participants de fora de les comarques de Girona, i el total de públics de 
la ciutat és del 89,5%. 

Lloc de residència dels públics  
Barri 59,2% 
Resta de la ciutat 30,3% 
Girona ciutat (total) 89,5% 
Resta comarques Girona 10,5% 
TOTAL  100,0% 
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Pel que fa a les edats, el 14,2% són infants i adolescents, el 9,3% joves, el 52,8% 
adults i el 23,8% persones grans. 
 

Públics 
Total Infants i Ad. 

(0-14 anys) 
Joves 
(15-30 anys) 

Adults 
(30-64 anys) 

Gent Gran 
(65 anys o 
més) 

Total 79.398 11.259 7.373 41.886 18.884 
Projectes 20 20 20 20 20 
Mitjana 3.970 563 369 2.094 944 
% 100,0% 14,2% 9,3% 52,8% 23,8% 

 
És difícil fer una correspondència amb les estadístiques de població per la diferència 
d’intèrvals: 
 

Total  0-14 anys 15-64 anys 65 a 84 anys 85 anys o més 
98.255 16.944 66.548 12.241 2.522 
100,0% 17,2% 67,7% 12,5% 2,6% 
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Amb tot, es podria fer aquesta comparativa aproximada: 
 

  Públics Població  
0-14 14,2% 17,2% 
15-64 62,1% 67,7% 
65 o més 23,8% 15,3% 

 
Els públics superen la proporció poblacional en la franja de 65 anys o més, i són inferiors 
en la resta de franges. 
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3.3. Dades econòmiques 
 

El 63,6% dels projectes són amb accés totalment gratuït. El 22,7% són parcialment 
gratuïts. Les activitats sotmeses a tarifa d’accés són els cursos i tallers, el projecte 
Escenaris oberts i la Programació estacional. 

Gratuïtat Total % 
Nombre de projectes 22 100,0% 
Projectes plenament gratuïts 14 63,6% 
Projectes parcialment gratuïts 5 22,7% 
Projectes sense gratuïtat 3 13,6% 

 

Les despeses indicades per 21 projectes sumen 339.632,00 euros, aportats en la seva 
totalitat pel titular, amb una mitjana de 16.173 euros de despesa per projecte. 

Import total de despesa  
Nombre de projectes 21 
Import total de despesa   € 339.632  
Mitjana de despesa per projecte  € 16.173  

 
Només 10 projectes detallen les despeses variables per blocs. Amb les dades aportades, 
resulta que un 84,2% de les despeses corresponen a producció i un 15,8% a 
comunicació. 
 

Blocs de despesa  Projectes Total Mitjana % 
Total 10  € 221.699   € 22.170  100,0% 
Producció 10  € 186.641   € 18.664  84,2% 
Comunicació 10  € 35.058   € 3.506  15,8% 
Altres 10  € -     € -    0,0% 

 

84%

16%

Blocs de despesa

Producció Comunicació



 

3.4. Entitats col·laboradores 
En els projectes 22 analitzats hi han col·laborat 73 entitats amb una mitjana de 3,3 entitats 
per projecte. 

Entitats 73 
Projectes 22 
Mitjana d'entitats per projecte 3,3 

 

Les entitats col·laborades citades pels diferents projectes són les següents: 

Entitat Projectes participats 
AV Devesa-Güell 4 
AV Sant Daniel 4 
Kerunta 4 
Associació La Bombeta 3 
AV Mercadal 3 
Col·lectiu de dones de Sant Narcís 3 
Ass Gent Gran Barri Vell - Mercadal 2 
Associació de dones de l'Horitzó 2 
Associació GESICP 2 
Associació Magic Room 2 
Associació veïns Pla de Palau 2 
Centre de Cultura Celta de Catalunya 2 
Club Escacs Gerunda 2 
Col.lectiu dones Arreu del Món 2 
Coordinadora d'entitats d'esquerra del Ter 2 
Esplai Gent Gran Sant Narcís 2 
Grup de dones de l'esquerra del Ter 2 
Amical Cisfrance 1 
AMPA Santa Eugènia 1 
Associació AMEBA 1 
Associació Banc del Temps Pont del Dimoni 1 
Associació cultural Abadà Capoeira 1 
Associació d'Art Blau Blau 1 
Associació de Gent Gran de Santa Eugènia 1 
Associació de pensionistes i jubilats de Taialà 1 
Associació de teatre TDSET 1 
Associació dones Rigoberta Menchú 1 
Associació Escampillem 1 
Associació jubilats Vila Roja 1 
Associació La petita vall 1 
Associació Ludus Mundi 1 
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Associació Multicultural de La Selva 1 
Associació Torna Teatre 1 
Associació Veïns de Sant Narcís 1 
Associació Xadol 1 
Associcació La petita vall 1 
AV Barri Vell 1 
AV de Domeny-Taialà 1 
AV de Germans Sàbat 1 
AV Font de la Pòlvora 1 
AV L'Eixample de Girona 1 
AV Mas Ramadà 1 
AV Santa Eugènia 1 
AV Vila Roja 1 
Ban de Temps Pla de Palau 1 
Banc del Temps Pont del Dimoni 1 
Biblioteca Salvador Allende 1 
Can Pagès 1 
Centre de Normalització Lingüística 1 
CESET 1 
Col·lectiu Artistes Eugenials 1 
Col·lectiu d'artistes de l'esquerra del Ter 1 
Culture Bonsai 1 
Diversit Art 1 
Dóna-li forma 1 
Dones en l'Església 1 
Edicions Tremendes 1 
Espai de la Dona 1 
Espai Fang 1 
Fanjac 1 
Floristeria Sants Eugènia 1 
Fundació Resilis - Punt Omnia 1 
Gospelians de Girona 1 
Grup Es.sa 1 
Hidroquinona 1 
La Troca Produccions 1 
La Volta 1 
Mou-te en bici 1 
Projecte Pissarra del Ter 1 
Projecte Setmana de la Felicitat 1 
UEC Banyoles 1 
UEC Can Cuní  1 
Xarxa Mora de Bioconstrucció 1 
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4. La programació dels agents culturals no 
municipals 
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4.1. Programes o línies d’activitat 

4.1.1. Descripció 
 
Cod
i 

Ens titular 
 

Pràctica o 
projecte 

Breu descripció 

001 BITÓ, S.L. Temporada 
Alta, 
Festival de 
Tardor de 
Catalunya. 

Temporada Alta és el festival d’arts escèniques 
que se celebra a les ciutats de Girona i Salt 
durant els mesos d’octubre, novembre i 
desembre. Al llarg de seva història (25 anys) 
ha guanyat el reconeixement del sector, del 
públic i de la premsa especialitzada, que l’ha 
qualificat com “el millor festival de l’Estat 
espanyol”, fins a convertir-se en un 
esdeveniment de referència que comença a fer-
se lloc entre els principals festivals europeus. 

002 Merpraser, 
S.L. 

Sant Pere de 
Galligants 
Expert 
Claptone 

Concert de música electrònica del DJ alemany 
Claptone, dins de l’antiga església de Sant Pere 
de Galligants. 

003 Atlantic Blue Escape in 
the Park 

Concert internacional de música electrònica, 
encapçalat per Richie Hawtin al Parc de la 
Devesa de Girona. 

004 Fundació 
Festival 
Cinema 
Girona 

Festival de 
Cinema de 
Girona 

Congrés internacional de talent de totes les 
sectorials artístiques amb exhibició de la seva 
obra cinematogràfica. 

005 DDM Visual 
S.L. 

Girona a 
Capella 
Festival 

Festival internacional de música a cappella, és 
a dir, sense instruments i expressada només 
amb la veu, on tenen cabuda tots els estils 
musicals del gènere. Emoció, qualitat i 
originalitat. Coincident amb Temps de Flors. 

006 Gilestone 
Project S.L. 

Milestone 
Project 
Girona 

Festival d’art urbà i conferències. 

007 CoEspai 
Girona 

CoEspai 
Girona 

CoEspai es comunitat i coworking al centre de 
Girona. Però a més que això, 
es un projecte cultural que inclou l'Espai 3er 
Esquerra en les seves variants: 
- sala expositiva (amb cicle propi i sense) 
- cicle expositiu anual 
- els fruits : productes derivats de la sala 
expositiva i del cicle expositiu, 
vinculats a les arts visuals 
- espai en cessió a l'Associació Artística Les 
Golfes 
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CoEspai també fa mentoring a projectes que 
comencen (acollim start ups i 
autònoms en el seu estadi inicial amb unes 
condicions assequibles a les 
seves necessitats i els hi donem suport) i 
assessorament en coworking 
(gràcies a la nostra formació i experiència) a 
diverses entitats públiques i 
privades que ens ho demanen. 

008 Casal 
Independenti
sta El Forn 

Programació 
Cultural 
Casal 
Independent
ista El Forn 

El Casal és una entitat amb 17 anys d'història a 
la ciutat i que aglutina un centenar d'associats i 
associades que treballa per la llengua, la 
cultura i la llibertat dels Països Catalans. 
L’entitat compta amb l'espai situat a la Plaça 
Sant Pere on a part de servei e bar ofereix una 
programació d'activitats, tallers, xerrades, 
exposicions... 

009 Òmnium 
Gironès 

Programació 
Cultural 
Òmnium 
Gironès 

Seu comarcal d'Òmnium amb la intenció de 
promoure la llengua, la cultura i el país, amb la 
cohesió i l'educació. 

010 Associació 
Ad'Art 

Aparador22 Aparador i galeria d'art 
Es tracta de la transformació d’un aparador en 
una petita galeria d’art. 
Es realitzaran exposicions tant d’artistes locals 
com forans, generant així intercanvis i 
experiències entre uns i altres. 
Les exposicions tindran la durada d’un mes, 
inaugurant-se els primers divendres de cada 
més, a partir gener de 2014. 
Les temàtiques seran lliures, escollint l’artista 
els tipus de producció artística amb que vol 
col·laborar restant obertes totes les possibilitats 
que permet l'espai. 

011 Associació 
Conarte 
Internacional 

Projecte 
Planters 

Les escoles seleccionades en el projecte 
Planters són centres on la majoria de l’alumnat 
no té fàcil accés a l’educació artística, ja sigui 
per motius econòmics, culturals o socials, i a 
més, hi ha un gran percentatge d’alumnat 
immigrant. Amb el projecte Planters, es pretén 
fomentar la cohesió social i la solidaritat 
utilitzant com a instrument les arts (dansa, 
música i teatre). 
 
El projecte Planters es basa en la presència 
regular d’artistes a les escoles, que treballen de 
manera coordinada amb els professors 
especialistes, es forma així un equip mixt de 
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treball amb especialistes dels centres educatius 
públics i els artistes en residència que es 
coordinen i preparen les sessions setmanals de 
manera conjunta. També és rellevant 
l’assistència a espectacles o la presència 
puntual d’artistes de renom als centres en 
format xerrades, tallers, etc. Un altre aspecte a 
tenir en compte són les mostres o presentacions 
públiques dels processos artístics dels 
estudiants en espais públics que donen 
visibilitat al projecte i es comparteix així allò 
après amb la resta d’alumnat del centre i les 
famílies dels alumnes. 
 
L'actual cicles dels "Planters" s'ha iniciat 
aquest curs 2016-2017 i és triennal. Compta 
amb la participació de 6 escoles públiques i 3 
instituts públics de diferents municipis de les 
comarques de Girona.  

012 EUMES 
Escola de 
Música 
avançada i so 

EUMES 
Escola de 
música 
avançada i 
so 

EUMES ofereix formació en l'àmbit de la 
producció musical a través del seu Diploma 
d'especialització en música avançada i so, 
reconegut per la UdG, l'Ableton Elsctronic 
Music Program, diferents cursos intensius i el 
seu projecte EUMES Academy, la branca 
formativa per als més joves. Mensualment 
ofereix masterclass gratuïtes, obertes al públic, 
a càrrec de diferents professionals de la 
indústria musical. 

013 Associació 
artística Les 
Golfes 

Associació 
artística Les 
Golfes 

L'Associació artística Les Golfes és una 
comunitat multidisciplinària a un espai singular 
que té com a finalitat impulsar i difondre 
projectes creatius. Disposem d’espai 
autogestionat per l’Associació Artística Les 
Golfes que ens serveix per dinamitzar la 
creació, formació, difusió i exposició de les 
persones associades i els seus projectes 
personals. Les Golfes de CoEspai, situades al 
c/Anselm Clavé, 32, 3r, és un espai de treball 
pensat per acollir tot tipus de projectes artístics 
o de creació personal. 

014 Fundació 
privada 
Fundació Fita 

Fundació 
privada 
Fundació 
Fita 

La Fundació, que exerceix les seves funcions 
principalment a Catalunya, té per objecte: 
La promoció, divulgació i defensa de les 
manifestacions de l’esperit humà, de tots els 
temps i països, que tinguin un sentit de progrés 
i de modernitat (entenent aquests termes més 
pel seu significat de portadors de valors 
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cognitius, ètics i estètics que no pel de 
referència a tot allò que és recent), i 
particularment l’art contemporani d’aquest 
mateix sentit en les seves diverses formes 
d’expressió. 
L’exposició, la catalogació, la preservació i la 
divulgació de l’obra i del pensament de 
Domènec Fita. 
L’organització d’estudis, seminaris, cursos, 
conferències, col·loquis, edicions, exposicions 
i qualsevol altra activitat encaminada a 
l’educació artística i el perfeccionament de la 
sensibilitat dels ciutadans relativa al tipus de 
manifestacions, d’obres d’art i de pensament 
esmentat abans. 
La publicació de llibres, documents, discs, 
films, etc., i la reproducció, en tota mena de 
formes, les obres de caràcter artístic, amb 
subjecció al que disposi la legislació vigent. 
La concessió de premis, beques i recompenses 
a fi de contribuir a despertar vocacions i a la 
formació d’artistes joves, així com ajudar-los 
en el seu treball, a divulgar i valoritzar la seva 
obra. 

015 Associació 
Cultural 
Cinètica + 

Festival 
Tempo sota 
les Estrelles 

El festival gironí Tempo sota les estrelles 
trenca amb el format clàssic d’un cicle de 
concerts tot combinant el millor jazz i soul en 
directe amb espais singulars del barri vell de 
Girona. Aquesta trobada màgica a cel obert ens 
convida a jugar amb els nostres sentits i gaudir 
de l’experiència musical alhora que degustem 
vins de primera categoria i tastem 
delicatessens.  
 
Durant les nits d’estiu de la ciutat de Girona, la 
Plaça dels Jurats es converteix en un 
espectacular auditori per oferir al públic les 
propostes més destacades del panorama 
musical.  L’espai s’omple de cadires i es 
transforma en un ambient relaxat i 
socialització. 
 
La combinació d’aquests elements fan de la 
recepta de Tempo sota les estrelles l’excusa 
perfecta per deixar-se endur per les suaus 
melodies musicals i desaccelerar el nostre 
ritme quotidià per connectar amb les propostes 
que ens ofereixen. 
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016 Associació 
Musical 
Escampillem 

UNDÀRIUS 
Festival de 
cultura 
popular i 
tradicional 
de Girona 

Festival de cultura popular i tradicional de 
l'àrea definida pel triangle Barcelona-Tolosa-
Montpeller. A la programació hi trobareu 
tallers, balls, sardanes, bastoners, teatre de 
carrer, història, cuina, construcció d'imatgeria, 
castells, recreació històrica, cançó, 
organologia, artesania, jocs, pedagogia, titelles, 
gegants, exposicions, xerrades, tallers, etc. 
 
 
La idea fundacional del festival és que manca 
un festival d’estiu d’aquestes característiques a 
Catalunya; a França festivals similars que són 
el nostre referent mouen desenes de milers de 
persones i podem i volem entrar en el circuit 
del folk europeu. 
 
 
 Girona pot tenir fàcilment aquest festival 
internacional que no existeix a Catalunya, per 
la seva posició geogràfica i per l’escenari 
inigualable que ja és la ciutat per ella mateixa. 
Per això les claus per definir el disseny de la 
proposta són: 
 
 *Que busquem un festival de cultura popular 
en sentit ampli, que serveixi d’aparador de 
totes les manifestacions i continguts que s’hi 
relacionen: música, ball, cant, literatura, teatre, 
jocs, gastronomia, història, urbanisme, 
tradicions, geografia, medi ambient, llengua, 
etc. 
 
 
*Que proposem un festival amb vocació 
europea, orientat de ple a la projecció de la 
cultura popular catalana i a un circuit i una 
oferta turística que ja existeix. Al mateix temps 
la connexió amb la cultura popular que més 
èxit té a Europa ha de ser un catalitzador 
important per al sector a Catalunya. 
 
*Que hi hagi una presència destacada de 
formacions de referència i clarament 
representatives de la vitalitat i modernitat de la 
cultura popular a les seves nacions, i 
prioritàriament de les Illes Balears, l’Alguer, el 
País Valencià o Occitània, d’Arpitània, el 
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Piemont i el nord d’Itàlia, etc. sense excloure 
en un futur, però, tots aquells territoris on el 
folk ha arribat a un nivell de maduresa més que 
destacable (Irlanda, Escòcia, Gal·les, 
Anglaterra, els països escandinaus, Alemanya, 
etc.: això sí, en aquests països els preus de les 
primeres figures ja són equiparables als dels 
millors grups de rock, country, etc. del món). 
Això, a més de marcar la definició del festival 
ha d’ajudar a situar-lo dins el mapa del folk 
europeu.  
 
*Que el festival no ha de sigui intemporal sinó 
contemporani amb la ciutat i compromès amb 
el país 

017 Associació 
Inund'ART 

Festival 
Inund'ART 

Inund'ART és una plataforma cultural per a la 
promoció, la producció i l'exhibició de 
propostes artístiques en l'àmbit de l'art 
contemporani. 
El Festival Inund'Art, suposa una trobada 
d'artistes, un espai de convivència on els 
artistes tenen la possibilitat de relacionar-se 
creant un espai de diàleg, intercanvi i reflexió; 
i una mostra d'art, on els principals espais 
públics, ponts i carrers de la ciutat de Girona es 
converteixen en una exposició oberta per 
tothom. 
En els darrers anys, hem estat treballant: 
-Donar visibilitat a artistes gironins i un treball 
en xarxa amb altres Festivals, projectes (com el 
projecte Giroscopi) i altres sales d'exposicions, 
perquè aquests puguin exhibir el seu treball 
més enllà d'Inund'ART i del territori Gironí. 
-Ens hem centrat en la producció i l'exhibició 
de propostes d'arts visual i interdisciplinàries. 

018 Llibreria 
Empúries 

Llibreria 
Empúries 

Llibreria 

019 Generalitat 
de Catalunya 

Museu 
d'Arqueolog
ia de Girona, 
Activitats 
públic 
general 

El Museu d'Arqueologia de Catalunya-Girona 
ofereix un conjunt d'activitats dirigides a 
diferent tipologia de públic (familiar, 
especialista, etc). 

020 Generalitat 
de Catalunya 

Museu 
d'Arqueolog
ia de Girona, 
Exposició 
permanent 

El Museu d'Arqueologia de Catalunya-Girona 
ofereix una exposició permanent on es mostra 
la història més antiga de l'home en les 
comarques de Girona, des de la prehistòria fins 
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a l'època medieval, a través del conjunt 
d'objectes arqueològics exposats. 

021 Generalitat 
de Catalunya 

Museu 
d'Arqueolog
ia de Girona, 
Exposició 
temporal 

El Museu d'Arqueologia de Catalunya-Girona 
ofereix exposicions temporals centrant-se en 
temes relacionats amb el fil conductor del seu 
contingut. En el 2016 l'exposició va ser "3 
mosaics, 3 museus" del 8 d'abril al 11 de 
setembre. 

022 Generalitat 
de Catalunya 

Museu 
d'Arqueolog
ia de Girona, 
Activitats 
educatives 

El Museu d'Arqueologia de Catalunya-Girona 
ofereix un conjunt d'activitats educatives 
dirigides als grups escolars des d'educació 
infantil fins a universitat.  

023 Associació 
Cultural Fang 

La Volta Marc per a creadors, artesans i artistes a Sant 
Narcís. La Volta són quatre establiments de la 
plaça de l'Assumpció (1, 15, 22 i 25) que 
acullen diverses propostes vinculades amb la 
creació artística i artesanal amb format de 
mercat, galeria, botiga i tallers, oberts al 
públic. 
 
V25 és l'antiga fleca "Les Voltes", un mot que 
ens remet a l'estructura porxada de la plaça i 
que, al mateix temps, resumeix l'esperit de la 
proposta de "donar-li la volta al barri". 
Actualment hi conviuen diverses propostes 
creatives dels residents seleccionats a través de 
convocatòria pública. 
 
V22 acull l'estudi d'audiovisual i de 
comunicació així com el taller de fusteria d'ús 
compartit. 
 
V1 és l'espai de botiga on es poden trobar tots 
els productes realitzats pels residents i està 
obert en horari comercial de dilluns a 
divendres de 10'30 a 13h i de 16 a 19h i els 
dissabtes de 16 a 19h. 
 
V15 és un local polivalent que consta de dos 
àmbits expositius, dels quals destaca el 
soterrani convertit en espai per instal·lacions 
artístiques i performatives anomenat La Cova. 
 
La Volta és una iniciativa del Bòlit, Centre 
d'Art Contemporani, de l'Ajuntament de 
Girona que compta amb el suport inicial del 
SOC i del Fons Social Europeu i que està 
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coordinada per l'Associació Cultural Fang amb 
el patrocini de l'Obra Social La Caixa. 

024 Col.legi 
d'Arquitectes 
de Catalunya 

Projecte 
GRETA 

L’arquitectura tradicional a les comarques 
gironines, tècniques constructives, 
intervencions de patologies, i els oficis de la 
tradició arquitectònica. 

025 CookinGiron
a SCCL 

CookinGiro
na 

Som un espai de treball compartit (coworking) 
autogestionat pels socis d'una cooperativa que 
ocupen l'espai. Els socis estan formats per 
treballadors autònoms i petites empreses de 
diversos àmbits professionals. Tenim interès 
d'organitzar i/o acollir diverses activitats en el 
nostre espai com conferències, xerrades, cursos 
de formació, concerts de música, exposicions 
d'art, etc. Volem ser un espai obert al Barri 
Vell i a la ciutat de Girona on es puguin dur a 
terme diferents iniciatives sobre emprenedoria, 
activitats culturals, solidàries i de formació. 

026 Diputació de 
Girona 

Cicle de 
conferències 
i taller 
entorn a la 
fotografia 

Cicle de conferències amb l'objectiu d'impulsar 
la cultura fotogràfica a partir de les 
experiències de dos importants fotògrafs de 
reconegut prestigi: Manel Esclusa i David 
Jiménez. 
 
També es va impartir un taller de fotografia per 
David Jiménez. 
 
"A l'ombra de la nit" (conferència) - Manel 
Esclusa  
"La mirada transparent" (conferència) - David 
Jiménez  
"El cor d'una imatge" (taller) - David Jiménez  

027 Diputació de 
Girona 

Joves 
Fotògraf(e)s 
de les 
Comarques 
Gironines 

Joves Fotògraf(e)s de les Comarques 
Gironines, té com a objectiu promoure i 
difondre els treballs fotogràfics dels joves 
fotògrafs de l'àmbit territorial de Girona. 
 
Aquesta aposta per la creació fotogràfica és un 
dels objectius d'INSPAI, conjuntament amb 
l'interès per acostar a la població la fotografia 
des de totes les vessants, perquè pugui gaudir 
de les tendències de la producció fotogràfica 
actual, i alhora oferir als ajuntaments una 
proposta cultural mitjançant exposicions 
itinerants. 

028 Consell 
Comarcal del 
Gironès 

Banys àrabs Edifici romànic. Antic establiment de banys 
públics. Consta de vestidor i sales freda, tèbia i 
calenta. 
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029 Institut 
d'Estudis 
Gironins 

Itineraris 
per Girona 

L’Institut d’Estudis Gironins i el Museu 
d’Història de Girona programen un nou cicle 
d’itineraris per donar a conèixer la història de 
la ciutat i els seus espais patrimonials.  
 
En el marc de l'exposició La Girona de l'aigua 
cinc recorreguts ens descobriran i tractaran 
amb detall aspectes i espais de la ciutat poc 
coneguts. 
 
Cada any els itineraris tracten una temàtica 
diferent sobre el patrimoni de la ciutat.  

030 Institut 
d'Estudis 
Gironins 

Cicle de 
conferències  

Els cicles de conferències de l'Institut d'Estudis 
Gironins s'organitzen anualment en 
col·laboració a altres entitats com la Biblioteca 
Carles Rahola.  
 
Cada any els cicles es dediquen a algun fet o 
figura representativa de la història o cultura 
gironina. 

031 Fundació 
Casa de la 
Música del 
Gironès 

Projecte 
Casa de la 
Música del 
Gironès 

El projecte neix el 2005, coparticipat entre 
l'administració publica i l'empresa privada, 
destinat a potenciar la música en viu en totes 
les seves vessants: Formació, Creació, 
Exhibició (concerts) i Participació ciutadana i 
dinamització. El concepte de Xarxa es 
desenvolupa per tal de permetre l'intercanvi 
d'activitats, d'experiències i projectes que 
permetin l'evolució i la millora del projecte. 
 
Actualment hi ha 5 seus de les cases de la 
música a Mataró, Gironès, l'Hospitalet, 
Terrassa i Manresa. 
 
Si féssim un símil esportiu, les Cases de la 
Música serien el "futbol base" o el planter que 
ha d'ajudar a fer sorgir nous artistes i nous 
públics. 
 
Si féssim un símil empresarial, podríem dir que 
serien l'apartat de R+D+I del sector musical. 
 
Cada casa de la Música té unes especificitats 
que són inherents al territori en el qual es 
troben, però hi ha activitats i problemàtiques 
que tenen molts punts en comú. 
 
Entre els punts de treball i encontre, citarem els 
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següents: 
 
    Creació de circuits de vies per a la creació 
estable per tal de cimentar la base cultural a 
Catalunya. 
 
    Complicitat amb els mitjans públics de 
comunicació, tant a nivell individual i com a 
Xarxa. 
 
    Donar circuit als músics que s'hi dediquen 
professionalment, juntament amb l'ASACC i 
els circuits que s'estan creant actualment. 
 
    Crear ponts de comunicació i diàleg per 
contrarestar el desequilibri territorial respecte a 
Barcelona, per anar dotant a la resta de 
Catalunya dels serveis culturals i socials que 
ens han de permetre créixer com a país i 
afrontar els reptes que ens esperen. 
 
    Crear un concepte de funcionament 
alternatiu. 

032 Associació 
Cultural Jazz 
de Girona 

Festival 
Girona 
Christmas 
Swing 

El Girona Christmas Swing va néixer el Nadal 
del 2012/13 amb la voluntat d'apropar l'esperit 
nadalenc que s'ha trames a través dels temes de 
jazz i swing de totes les èpoques a tot el públic 
gironí amant d'aquest estil. 
 
El festival és anual i està format per varis 
concerts en diferents espais i locals de la ciutat 
sempre amenitzats per la musica jazz. 
 
Per arribar a tot tipus de públic, la majoria dels 
concerts del festival són totalment gratuïts (tots 
els concerts que es fan a l'aire lliure). Una de 
les coses que pretén el festival és que els propis 
espectadors siguin els que facin les aportacions 
en funció del grau d'acollida que hagi tingut 
l'activitat entre els assistents, ja sigui a través 
de la compra de discos de les pròpies bandes, 
com de donacions econòmiques altruistes. 

033 Associació 
Cultural Jazz 
de Girona 

Concerts 
gratuïts al 
carrer de 
música 
swing 

L'associació Jazz de Girona.com va néixer per 
difondre la música Jazz a les comarques 
gironines. Més endavant, va donar a conèixer 
el ball de la música swing, el Lindyhop. Amb 
aquests dos elements, la música jazz i el 
lindyhop, l'associació organitza aquests 
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concerts, que s'esdevenen al llarg de tot l'any i 
un cop al mes, als carrers de la ciutat de Girona 
o als centres cívics de la ciutat. 

034 Associació 
Cultural Jazz 
de Girona 

Cursos de 
Lindyhop 

L'associació Jazz de Girona.com té com a 
activitat principal l'organització de cursos de 
ball (Lindy Hop) a la ciutat. Aquests cursos 
comprenen 3 nivells amb varis subnivells 
cadascun. Principiants (1,2,3), Intermig (1,2) i 
Avançat (1) 

035 Associació 
Cultural Jazz 
de Girona 

Festival 
Lindy 
Exchange 
Girona 
(LEG) 

L'objectiu del Festival Lindy Exchange Girona 
és donar a conèixer la ciutat de Girona 
utilitzant el nexe del swing i del Lindy Hop. 
 
Son tres dies d'activitats per descobrir la ciutat 
(tats de vins, visites guiades, tour 
gastronòmic), a més a més de concerts amb 
música en directe a diferents espais gratuïts de 
la ciutat i també a l'Antic Casino de Girona al 
Carrer Albareda 

036 Capítol 
Catedral de 
Girona 

Museu 
Tresor de la 
Catedral de 
Girona 

El museu Tresor de la Catedral de Girona 
ofereix entrada pública per visitar el patrimoni 
conservat al llarg dels segles en aquesta 
institució. 
L'espai visitable es conforme de tres àmbits: 
Catedral, claustre i tinell, i museu-tresor. 
Dins la seva col·lecció es troben peces tant 
destacades com el Beatus o el Tapís de la 
Creació. 

037 Cafè 
Llibreria 
Context 

Cafè 
Filosòfic 

Tertúlies filosòfiques sobre temes diversos, 
moderades pel professor Josep Maria Carbó, de 
l’Escola de Filosofia El Pou. 

038 Cafè 
Llibreria 
Context 

Exposicions 
temporals de 
pintura i 
fotografia 

Cada mes convidem diferents artistes a exposar 
les seves creacions al nostre local. 

039 Mithistòrima 
Produccions 
SL 

Sala la 
Planeta 

La Planeta, gestionada per Mithistòrima 
Produccions S.L., es troba al Passeig 
Canalejas, 3. És una sala independent de teatre 
amb gairebé 30 anys de funcionament, i una 
programació estable d’arts escèniques 
professionals des de l'any 1997. Forma part de 
l'associació d'empreses de teatre de Catalunya 
ADETCA, i de la Red de Teatros Alternativos. 
Tot i que és una espai teatral de propietat i 
gestió privades, La Planeta té una clara vocació 
de servei públic, i de col·laboració amb totes 
les iniciatives culturals de la ciutat. El projecte 
artístic de la sala es declara continuador  de 
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l’impuls de renovació, compromís i  
investigació del teatre independent i, al mateix 
temps, una plataforma per a les arts escèniques  
de petit i mitjà format, per als joves creadors, i 
molt especialment per als creadors escènics de 
l’àmbit gironí. La Planeta és una sala 
polivalent, amb una grada amb capacitat per a 
160 espectadors,  on es programen cada any 
entre 160 I 180 funcions, entre la programació 
estable I campanyes escolars, i on s’estrenen 
cada any una vintena d’espectacles. L’espai 
escènics es pot transformar amb els 
espectadors a dues, tres o quatre bandes, la 
qual cosa també modifica l’aforament. La 
Planeta produeix espectacles professionals que 
fan temporada a Barcelona i giren per 
Catalunya, amb una mitjana d’entre 60 i 80 
funcions anuals. 

040 IberCamera Temporada 
de concerts 
de música 
clàssica 

Temporada estable de música clàssica, de 
cambra i simfònica a la ciutat de Girona. 

041 Associació 
Cultural 
Magic Room 

Festival 
Acoustic 
Vell 

Festival cultural de caràcter multidisciplinari, 
de barri I gratuït. El seu objectiu és portar a 
terme exposicions i actuacions artístiques en 
un format proper i de qualitat per l’espectador. 
Amb una proposta que difícilment l’espectador 
pot veure en altres esdeveniments de la ciutat.  

042 Associació 
Cultural 
Magic Room 

Música 
de/per a 
tothom 

Concerts de música de cantautors locals al 
veïnat de Pla de Palau, on els artistes i els 
assistents poden intercanviar inquietuds i 
impressions 

043 Associació 
Cultural 
Magic Room 

Micro room 
- trobada 
poètica-
artística de 
lliure 
participació 

Micròfon obert, on els assistents poden 
participar fent recitals de poesia, concerts de 
música o altres demostracions artístiques 

044 Galeria Dual Exposicions 
temporals 

Presentació d’artistes I la seva obra. Promoció 
d’artistes joves o poc coneguts. 

045 Amics de la 
UNESCO de 
Girona 

Apadrinem 
escultures 

Projecte educatiu i ciutadà adreçat, al món 
educatiu, en particular, I a la ciutadania, en 
general.  L’objectiu  genèric és fomentar 
l’apropament al parc escultòric per tal de 
poder-lo conèixer, aprendre a estimar-lo i 
valorar-lo i ajuda a tenir-ne cura. 
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046 Fundació 
Bancària La 
Caixa 

Exposicions Exposicions temporals de temàtica 
diversificada: cultura (art, fotografia, cinema, 
patrimoni...) ciència i cooperació. Les 
exposicions són itinerants i es poden veure en 
més d’un CaixaForum. Exposem també  
mostres fruit de convenis que  la Fundació 
Bancària “la Caixa” estableix amb museus i 
institucions culturals d'arreu del món. 

047 Fundació 
Bancària La 
Caixa 

Activitats 
entorn de les 
exposicions 

Conferencies: art, música, pensament, social,  
ciència. Cafès-tertúlia. Visites guiades a les 
exposicions. 

048 Fundació 
Bancària La 
Caixa 

Activitats 
familiars 

Activitats pensades per a  i per fer amb família: 
Tallers, espectacles de música, teatre dansa 
(aquests únicament en períodes molt concrets 
com Nadal) Arts plàstiques i ciència. Visites 
familiars a les exposicions. 

049 Amics del 
Museu d'Art 

Exposicions 
temporals 

Exposicions mensuals d’artistes 
contemporanis. 

050 Amics del 
Museu d'Art 

Conferències Cicle de conferències entorn de diverses 
temàtiques, tant vinculades a l’art, la historia 
de l’art, altres espais patrimonials, entorn de 
pensadors, efemèrides, escriptors. Algunes 
poden tenir relació amb alguna exposició 
temporal del Museu d’Art o aprofitant la 
lectura d’una tesi doctoral. 

051 Amics del 
Museu d'Art 

Visites 
culturals 

Sortides en què es visiten museus, exposicions 
d’art, itineraris literaris o històrics, entre 
d’altres temàtiques culturals. 

052 Multi-Art 
Produccions 
SL 

Black Music 
Festival 

Festival de música d’arrels afroamericanes a 
Catalunya.  

053 Monestir de 
Sant Daniel 

Visites 
guiades al 
monestir 

Us oferim descobrir el Monestir de Sant Daniel 
en visites guiades: l’església, el claustre, l’antic 
celler, la fogaina… són espais que ens 
serveixen de punt de partida per parlar de la 
vida monàstica, de la història i de l’art dels 
primers mil anys del monestir. Les visites 
s’adrecen al públic en general però també 
oferim visites específiques per a centres 
educatius. 

054 Associació 
La Penyora - 
Cultura 

Festival 
d’Art 
Independent 
Pepe Sales 

Activitats en el marc del Festival d’Art 
Independent Pepe Sales. Cada any s’escull un 
personatge que no ha estat ben reconegut i que 
té mala fama, el 2017 ha estat la X edició. 
Concurs de curtmetratges Mostra de pintura/ 
arts plàstiques Projecció de pel·lícules i 
documentals Performances d’arts escèniques 
de diversos formats. 
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055 Llibreria 22 Exposicions 
temporals 

L’Espai 22 es crea per a poder fer 
presentacions de llibres. S’aprofita l’espai per a 
exposar obres que vagin relacionades amb els 
llibres, la ciutat o literatura. 

056 Llibreria 22 Presentacion
s de llibres 

Presentacions de llibres d’autors de la ciutat de 
Girona preferiblement, per a donar-los veu, o 
editors de Girona. En segon lloc autors 
representatius de la literatura catalana i 
espanyola, podent proporcionar un espai a peu 
de carrer per a aquests autors. L’espai 22 
permet fer presentacions grans, ja que la 
llibreria en si mateix no pota collir tanta gent. 
Les portes estan obertes a tothom qui vulgui, 
encara que es fa un filtre per tal de no 
sobresaturar l’oferta de presentacions 

057 Fundació 
Casa de 
Cultura de 
Girona 

Fundació 
Casa de 
Cultura de 
la Diputació 
de Girona 

  

058 Produccions 
Fila6 Girona 
SL 

Girona Jazz 
Festival 

El Girona Jazz Festival és ja tota una 
referència a Catalunya pel que fa a la música 
de jazz. Després de 16 edicions 
ininterrompudes, la idea inicial d'oferir una 
mostra del millor Jazz nacional i internacional 
més actual, segueix totalment vigent. Amb 
concerts exclusius i produccions pròpies , 
durant la tardor es pot gaudir a la província de 
Girona dels millors grups i solistes que estan 
en plena activitat creativa. Els diferents cartells 
de les passades edicions, ens demostren aquest 
fet. Hem pogut gaudir, entre d'altres, de la 
música d'artistes internacionals i veritables 
mites d'aquesta música com: Ron Carter, 
Benny Golson, Joshua Redman, The Bad Plus, 
Brad Melhdau, Kenny Garret, Carla Bley, Tom 
Harrell... També de grans creadors nacionals 
com: Marco Mezquida, Carles Benavent, 
Perico Sambeat, Jorge Rossy, Lluis Vidal, 
Gorka Benítez i un llarg etcètera. Produccions 
pròpies amb la bigband gironina Girona jazz 
Project: amb Guillermo Klein (3 cd's gravats i 
un premi a la millor proposta de jazz a 
Catalunya en el 2009), Bob MIntzer, Supersax 
( amb concerts al festival de jazz de Donostia i 
Terrassa). En aquesta 17ª edició, el Girona Jazz 
Festival inaugura una sèrie de col·laboracions 
amb la direcció del Festival de jazz de 
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Perpinyà, Jazz Ebre, amb la finalitat 
d'intercanviar propostes artístiques Catalunya-
França. També,i amb la col·laboració de 
l'escola de música moderna de Girona 
(EMMG), el Conservatori de Perpinyà i el 
Taller de músics de Barcelona, el Girona Jazz 
Festival participa plenament en la mostra d'una 
nova formació transfronterera auspiciada per 
les tres escoles: alumnes de les tres institucions 
formen part d'un projecte comú que es 
reflecteix en un repertori treballat 
conjuntament i sota la direcció de reconeguts 
músics Catalans i Francesos. Aquesta 
producció vol incidir en la creació de públics 
joves buscant la seva implicació i despertant el 
seu interès en les produccions i programacions 
dels diferents festivals, circuits i mostres que 
es celebren a casa nostra. 

059 Pistatxo 
Produccions 
SL 

Festivalot Festival de música infantil per a públic familiar 
de Girona. 
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4.1.2. Activitats realitzades 
 

a. Estadis funcionals 

Distingim tres estadis o tipologia de projecte, encara que un mateix projecte pot 
incloure’n més d’un1. Aquests són: 

Creació / producció Difusió / exhibició Formació 

27 48 26 
 

 
 
Com s’observa en el gràfic, les accions de difusió i exhibició són les que concentren més 
projectes, mentre que les de creació i de formació es troben per sota del 50% del total de 
projectes. 
 

b. Sectors 

Sector Núm Percentatge 
Arquitectura 1 1,69% 

Arts en viu 19 32,20% 

Arts visuals 12 20,34% 
Audiovisual 1 1,69% 

Literatura 2 3,39% 

Patrimoni 10 16,95% 
Pensament 1 1,69% 

Altres 1 1,69% 

Multisector 12 20,34% 

Total 59 100,00% 

                                                
1 Per aquest motiu s’ha optat per emprar gràfic de barres, enlloc de sectors. 
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Les arts en viu i visuals són els sectors predominants amb més del 50% de línies 
d’activitat, tot i que trobem una proporció destacable d’accions vinculades amb el 
patrimoni o que engloben diversos sectors. 

 

c. Format 

Format Núm Percentatge 
Ball 0 0,00% 

Concert o audició 7 11,86% 
Conferència o debat 5 8,47% 

Espectacle 0 0,00% 

Exposició o instal·lació 11 18,64% 
Festa o tradició 0 0,00% 

Festival, mostra o fira 7 11,86% 

Projecció 0 0,00% 

Curs o taller 6 10,17% 
Multiformat 17 28,81% 

Altres formats 6 10,17% 

Exposició i debats 0 0,00% 
Total 59 100,00% 
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Més d’una quarta part dels projectes combinen més d’un format, tot i que cal destacar 
també les exposicions o instal·lacions similars. 
 

Naturalesa Núm 

Públic 4 

Privat mercantil 19 

Tercer sector 21 

Total 44 
 

d. Naturalesa dels agents 

 
 
La majoria d’agents enquestats són del sector privat o del 3r sector, només una part 
testimonial es correspon amb l’àmbit públic no municipal.  
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4.1.3. Ubicació de les activitats 
 

Barri Núm. 

Centre 40 

Eixample 15 

Est 1 

Mas Xirgu 0 

Montjuïc 0 

Nord 1 

Oest 0 
Santa 
Eugènia 3 

Sud 0 

Total 60 
 

 
 
La gran majoria de projectes es concentren als barris del Centre i l’Eixample. Hi ha un 
nombre destacat de barris on no s’ha detectat cap línia d’activitat, com poden ser 
Montjuïc, Oest, Mas Xirgu o Sud.  
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Detall dels barris amb més projectes: 
 

Sector Núm 

Barri Vell 31 

Mercadal 9 

Carme 0 

Total 40 
 

 
 

Si observem en més detall el barri del Centre, notarem que la gran majoria d’accions 
s’ubiquen en el Barri Vell, tot i que el Mercadal és el segon sector de tota la ciutat que 
gaudeix de més activitat. D’altra banda, en el barri de l’Eixample trobem que els diferents 
projectes es troben repartits de forma més o menys equitativa al llarg dels seus tres 
sectors, tot i que amb més preponderància pel que fa al sector nord. 

 

Sector Núm. 

Eixample nord 8 
Eixample sud 4 

Sant Narcís 3 
Total 15 

31

9

0

Detall per sectors del barri Centre

Barri Vell
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Equipament Núm. 
usos Auditori de Girona 5 

Biblioteca Antònia Adroher 0 
Biblioteca Carles Rahola 4 
Biblioteca Ernest Lluch  0 
Biblioteca Just M. Casero 0 
Biblioteca Pública de Girona  0 
Biblioteca Salvador Allende 0 
Can Ninetes 1 
Casal de Sarraïnes 1 
CC Barri Vell - Mercadal 5 
CC Onyar 0 
CC Pedret 1 
CC Pla de Palau 1 
CC Pont Major 2 
CC Sant Narcís 1 
CC Santa Eugènia 0 
CC Ter 0 
Centre Cultural La Mercè 7 
Cinema Truffaut 1 
Escola Municipal d'Art 1 
Espai Marfà 2 
La Volta, centre d'indústries creatives 1 
Museu Història de Girona 1 
Teatre Municipal de Girona 4 
Total d’usos 38 
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Hi ha una proporció significativa d’agents, especialment del 3 sector, que ha reconegut 
utilitzar, a través de col·laboració o cessió, espais d’equipaments públics municipals. 
D’aquests equipaments, destaca en primer lloc el Centre Cultural La Mercè, seguit de 
l’Auditori i el Centre Cívic Barri Vell – Mercadal. 
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4.1.4. Marc temporal 
 

Mes Núm de projectes 
Gener 39 
Febrer 43 
Març 41 
Abril 42 
Maig 41 
Juny 39 
Juliol 35 
Agost 26 
Setembre 39 
Octubre 38 
Novembre 40 
Desembre 38 

 

 
 
Trobem un nombre força estable de projectes al llarg de tot l’any, exceptuant l’estiu, al 
llarg del qual es produeix un lleu descens, que únicament s’accentua a l’agost. 
 
 

Dia Núm de projectes 
Dilluns 28 
Dimarts 34 
Dimecres 39 
Dijous 41 
Divendres 42 
Dissabte 43 
Diumenge 30 
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Al llarg de la setmana, trobem que la gran majoria de projectes es concentren de dimecres 
a dissabte, tot i que dilluns, dimarts i diumenge també gaudeixen d’una quantitat de línies 
d’acció destacable. 
 

Franja horària Núm de projectes 
Matí 34 
Migdia 28 
Tarda 45 
Vespre 29 
Nit 21 

 

 
 
Finalment, si ampliem el detall fins a les franges horàries al llarg del dia, podem destacar 
una clara preeminència de les activitats a la tarda, tot i que al matí també en podem 
observar una quantitat destacable. 
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4.2. Dades de participació 
 

4.2.1. Participació de creadors 
En base els agents que han respost a les preguntes corresponents, trobem un total de 
participants creadors de 2242 artistes o creadors. La majoria de projectes agrupen entre 
11 i 25 creadors. 
 

Nombre de creadors Nombre de projectes 

Entre 1 i 5 4 

Entre 6 i 10 5 

Entre 11 i 25 13 

Entre 26 i 50 9 

Entre 51 i 100 1 

Més de 101 6 
 

 
 
 

4.2.2. Participació de públics 
 
Pel que fa al públic, s’ha comptabilitzat 929.843 persones, 701.416 descomptant el públic 
de la setmana de Temps de Flors. Això suposa que una quarta part del públic assisteix o 
presencia els projectes en el marc de Temps de Flors. El registre d’ocupació de les sales 
i altres espais amb aforament limitat és d’un 83,9%. 
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Homes Dones 
46,8% 53,2% 

 

 
Com dibuixa el gràfic, una proporció del total del públic lleugerament superior a la meitat 
són dones. 
 

Residents 
al mateix 
barri o 
adjacents 

Residents 
a la resta 
de barris 

Total 
Ciutat 
Girona 

Altres 
comarques 
de Girona 

Total 
Comarques 
Girona 

Municipis 
de la resta 
de 
Catalunya 

Total 
Catalunya 

De fora 
de 
Catalunya 

29,4% 33,3% 62,7% 20,2% 85,6% 9,7% 95,2% 4,8% 
 

701.416

228.427

Distribució del públic segons si assisteix en el 
marc de Temps de Flors o no

Públic sense TdF

Públic de TdF

46,8%
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Més del 60% del públic prové de la mateixa ciutat de Girona, mentre que una cinquena 
part es desplaça des de la resta de les comarques gironines. Finalment, el percentatge que 
procedeix de les altres demarcacions o de fora de Catalunya és inferior al 15%. 
 

Infants 
(0-12) 

Adolescent
s 
(12-15) 

Joves (15-
30) 

Adults 
(30-65) 

Persones Grans 
(majors 65) 

6% 4% 22% 49% 19% 
 

 
La meitat del públic correspon a la franja d’edat adulta, de 30 a 65 anys; ara bé, també és 
l’estadi vital que engloba més anys, 35, de manera que és normal que obtingui uns 
resultats marcadament més amplis.  
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4.3. Dades econòmiques 
 
a. Preus 
 

Tipus de descompte social Núm.de projectes 

Infants 12 

Joves 14 

Gent Gran 12 

Atur 10 
 

 
 
Pel que fa als descomptes de tipus social, cap de les tipologies ha destacat especialment, 
tot i que sí que cal mencionar l’àmplia quantitat de projectes completament gratuïts, tot i 
que aquests no apareixen reflectits en el gràfic. 
 

Tipus de descompte promocional Núm. de projectes 
Abonats 9 

Carnet entitat 13 

Prèvies 3 

Altres 8 
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Pel que fa als descomptes promocionals, aquests es concentren especialment a través de 
l’ús del carnet d’una entitat o de l’obtenció d’abonaments. 
 

Preus màxims Núm. de projectes 
Gratuït 23 

Entre 1 i 5€ 10 

Entre 6 i 10€ 2 

Entre 11 i 25€ 4 

Entre 26 i 50€ 3 

Entre 51 i 100€ 8 

Més de 101€ 1 
 

 
 
L’escala de preus anterior ens permet identificar una sèrie de rangs de preus per activitats 
de tipologia molt diferent. En diversos casos, els projectes més cars impliquen cursos i 
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altres activitats amb un nombre més elevat de sessions, o bé són concerts de música en 
viu, entre d’altres. 
 

Mitjana de preus Núm. de projectes 

Gratuït 23 

Entre 1 i 5€ 2 

Entre 6 i 10€ 1 

Entre 11 i 25€ 3 

Entre 26 i 50€ 5 

Entre 51 i 100€ 0 

Més de 101€ 1 
 

 
 
La manca de dades sobre la mitjana de preus per part de la majoria d’agents dificulta 
l’elaboració d’un traçat comparatiu amb el gràfic anterior. 
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Despeses de 
producció (%) 

Despeses de 
comunicació (%) 

Altres despeses (%) 

66,1% 16,3% 17,6% 
 

 
 
Dos terceres parts de les despeses pressupostades es corresponen a despeses de producció, 
mentre que les de comunicació i altres es reparteixen el terç restant. 
 

Aportació 
Titular 

Subvencions 
institucions 
públiques 

Ingressos 
patrocini o 
mecenatge 

Ingressos de 
taquilla 

Altres 
ingressos 
explotació 

5,13% 42,68% 20,30% 20,86% 11,03% 
 

 
 
Els ingressos troben el seu principal sustentador en les subvencions provinents de 
l’administració pública, mentre que els ingressos de patrocini, mecenatge i taquillatge 
superen lleument el 40%. Altres ingressos d’explotació i les pròpies aportacions del titular 
acaben de completar el pressupost, en una proporció més discreta. 
  

66,1%

16,3%

17,6%

Proporció de despesa per tipologia

Despeses de producció (%)

Despeses de comunicació
(%)

Altres despeses (%)

5,13%

42,68%

20,30%

20,86%

11,03%

Distribució dels ingressos segons la font

Aportació Titular

Subvencions institucions
públiques

Ingressos patrocini o
mecenatge

Ingressos de taquilla

Altres ingressos explotació
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4.4. Entitats col·laboradores 
 
 

Naturalesa de l’ens Nombre d’aportacions 

Administració pública 16 

Equipaments i altres institucions de 
titularitat pública 11 

Empreses del sector privat 13 

Associacions del 3r sector 14 

Fundacions del 3r sector 7 

Altres 3 
 

 
 

Els col·laboradors més habituals són l’administració pública, especialment local, 
provincial i autonòmica; la segueixen associacions de Girona i Salt i empreses com poden 
ser restaurants o empreses vinculades al sector artístic corresponent. 

 

  

16
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14
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3

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Administració pública

Equipaments i altres institucions de titularitat pública

Empreses del sector privat

Associacions del 3r sector

Fundacions del 3r sector

Altres

Distribució dels col·laboradors segons naturalesa
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5. Dades globals 
 

Tot i que l’anàlisi s’ha fet de manera separada per cadascun dels àmbits d’operadors que 
han aportat dades, al final s’han elaborat algunes magnituds globals que es presenten a 
continuació. 

El total de projectes o línies d’activitat analitzats ha estat 146, d’acord amb el següent 
detall: 

Operadors Projectes % 
Centres Cívics 22 15,1% 
Àrea de Cultura i Alcaldia 65 44,5% 
Altres agents 59 40,4% 
TOTAL 146 100,0% 

 

D’aquests 146 projectes o línies d’activitat n’hi ha hagut 128 que ens han donat dades 
sobre les activitats realitzades, que sumen un total de 6.126 activitats, amb una mitjana 
de 128 activitats per Projecte. 

Total d’activitats 6.126 
Nombre de Projectes 128 
Mitjana d’activitats per Projecte 47,86 

 

Aquestes activitats han estat organitzades pels següents operadors: 

Operadors Activitats % 
Àrea de Cultura 2.470 40,3% 
Centres Cívics 2.099 34,3% 
Altres agents 1.557 25,4% 
TOTAL 6.126 100,0% 

 

I s’han distribuït de la següent manera pels estadis de la cadena de valor: 

Estadis Activitats % 
Creació i Producció 767 12,0% 
Formació 1.897 29,7% 
Difusió/Exhibició 3.725 58,3% 
TOTAL 6.389 100,0% 
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La distribució per sectors culturals és la següent: 

Sectors Activitats % 
Arts en viu 582 9,8% 
Arts Visuals i audiovisuals 718 12,1% 
Patrimoni 362 6,1% 
Lectura i pensament 1.934 32,5% 

Altres 5 0,1% 
Multisector 2.345 39,4% 

TOTAL 5.946 100,0% 

 

Els projectes o línies d’activitat han tingut la següent distribució territorial per barris i 
sectors a la ciutat: 

 

BARRIS   
Centre 69 53,9% 

Eixample 19 14,8% 

Est 4 3,1% 
Mas Xirgu 0 0,0% 
Montjuïc 0 0,0% 
Nord 8 6,3% 
Oest 6 4,7% 
Santa Eugènia 12 9,4% 

Sud 3 2,3% 
Diversos 7 5,5% 
TOTAL 128 100,0% 
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SECTORS   
Avellaneda 0 0,0% 
Barri vell 49 31,2% 

Can Gibert 2 1,3% 
Carme 0 0,0% 
Domeny nord 3 1,9% 
Domeny sud 3 1,9% 
Eixample nord 13 8,3% 

Eixample sud 11 7,0% 

Font de la Pòlvora 3 1,9% 
Fontajau 3 1,9% 
Gavarres 0 0,0% 
Germans Sabat 0 0,0% 
Hortes 0 0,0% 
La Creueta 3 1,9% 
Mas Xirgu 0 0,0% 
Mercadal 15 9,6% 

Montilivi 1 0,6% 
Montjuïc 0 0,0% 
Muntanya de Campdorà 0 0,0% 
Palau 3 1,9% 
Pedreres 2 1,3% 
Pedret 6 3,8% 
Pla de Campdorà 0 0,0% 
Pont major 5 3,2% 
Sant Daniel 1 0,6% 
Sant Narcís 7 4,5% 
Sant Ponç 3 1,9% 
Santa Eugènia 10 6,4% 

Taialà 6 3,8% 
Torre Gironella 0 0,0% 
Vila-Roja 3 1,9% 
Diversos 5 3,2% 
TOTAL 157 100,0% 

 

  



 

Anàlisi Oferta Cultural Girona.docx 3/10/17  101 

Els projectes s’han desenvolupat en els següents equipaments municipals: 
 

EQUIPAMENTS MUNICIPALS Nombre projectes 
Auditori de Girona 9 
Biblioteca Antònia Adroher 3 
Biblioteca Ernest Lluch 3 
Biblioteca Just M. Casero 3 
Biblioteca Salvador Allende 3 
Biblioteques de Girona 2 
Bòlit CACG 3 
Can Ninetes 2 
Carbonera i cisterna 1 
Casa Masó 3 
Casal de la gent gran Taialà 2 
Casal de Sarraïnes 1 
CC Barri Vell - Mercadal 10 
CC Pedret 1 
CC Pla de Palau 1 
CC Pont Major 2 
CC Santa Eugènia 3 
CC Ter 3 
Centre Cívic Onyar 3 
Centre Cívic Pla de Palau 3 
Centre Cívic Sant Narcís 4 
Centre Cultural La Mercè 13 
Centres educatius 3 
Cinema Truffaut 3 
Escola Municipal d'Art 4 
Espai Cívic Can Gibert 2 
Espai Cívic Mercadal 2 
Espai Cívic Rosaleda 4 
Espai Cívic Santa Eugènia 2 
Espai Marfà 5 
La Volta, centre d'indústries creatives 1 
Local social de Taialà 2 
Local social Sant Daniel 2 
Museu d'Història dels Jueus 4 
Museu del Cinema 9 
Museu Història de Girona 7 
Pavelló Girona-Fontajau 1 
Refugi antiaeri 1 
Teatre Municipal de Girona 7 
TOTAL 137 
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Els projectes s’han desenvolupat en els següents espais urbans: 
 

ESPAIS URBANS Nombre projectes 
Antic establiment de banys públics. 1 
Barri vell, diversos espais 3 
Carrer Baix 2 
Carrer de la Força 13, pati interior 1 
Carrer de Santa Clara 2 
Escales de la Catedral 1 
Guingueta de Fontajau 1 
Jardins Alemany 2 
Jardins de la Devesa 3 
Jardins del Doctor Figueras 1 
Jardins del Passeig Arqueològic 1 
Jardins Fora Muralla 2 
La Frontissa de Santa Eugènia 1 
La Volta (Sant Narcís) 1 
Paratges de Sant Daniel 3 
Parc del migdia 2 
Pista esportiva carrer Saragossa 1 
Pista esportiva Font de la Pòlvora 1 
Pista esportiva Sant Daniel 2 
Pistes Torre Taialà 1 
Plaça ciutat de Figueres 1 
Plaça de l'Assumpció (Mercat) 4 
Plaça de l'Assumpció 1, 15, 22 i 25 1 
Plaça de les Voltes d'en Rosés 1 
Plaça del Cinema de Girona 1 
Plaça del Pallol 2 
Plaça del Vi 2 
Plaça dels Jurats 4 
Plaça Empúries 1 
Plaça Independència 3 
Plaça Josep Pallach 1 
Plaça Les Voltes d'en Rosés 1 
Plaça Lleó 1 
Plaça Mercaders 1 
Plaça Picasso 1 
Plaça Sant Feliu 2 
Plaça Sant Pere 1 
Plaça Santa Susanna del Mercadal 4 
Plaça Sebastià Salellas 1 
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Plaça Vázquez Montalban 1 
Ponts de la ciutat 1 
Principiants (1,2,3), Intermig 1 
Rambla de la Llibertat 4 
Ribes del Ter 1 
TOTAL 73 

 
Els projectes s’han desenvolupat en les següents altres infraestructures: 
 

ALTRES INFRAESTRUCTURES Nombre projectes 
Auditori Josep Irla 1 
Biblioteca Carles Rahola 7 
CAE El Canal 1 
Cafè Context 3 
Caixafòrum La Fontana d'Or  3 
Casa de Cultura de Girona  9 
Casino de Girona 1 
Catedral de Girona 1 
Centre Bonastruc ça Porta 5 
Cinema Albèniz 1 
Claustre de la Catedral 1 
Claustre de la Diputació de Girona 1 
Claustre de Sant Pere Galligants 1 
Claustre del monestir de Sant Daniel 1 
Els Jardins de la Mercè 1 
ERAM 1 
Església Sant Pere de Galligants 1 
Espai 22 2 
Espai 3er Esquerra 1 
Espai Caixa Girona 2 
Espai de l'associació d'Amics del Museu d'Art 2 
Etecam - ComaCros 1 
EUMES Carrer de Baix 2 1 
Fundació Fita 1 
Fundació Valvi 3 
Galeria Dual 1 
Hotel d'Entitats de Girona 1 
Institut d'Estudis de Girona 1 
La Mirona 2 
La Volta 1 
Les Golfes C/ Anselm Clavé 32 1 
Llibreria 22 1 
Llibreria Empúries 1 
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Local social AV Eixample 1 
Local social AV Sant Narcís 1 
Local social Torre Gironella 2 
Local Social Vista Alegre 2 
Monestir de Sant Daniel 1 
Museu d'Arqueologia de Catalunya  4 
Nau de la Catedral 1 
Pl. Hospital 6, 2on pis 1 
Restaurant Bar El Didal 1 
Restaurant La Penyora 1 
Sala la Planeta 2 
Sales de cinema OCINE 1 
Seu Amics del Museu d'Art 1 
Sunset 1 
Taller Club Pinhole (Salt) 1 
UdG 1 
Yeah 1 
TOTAL 84 

 

En resum, les ubicacions dels projectes han estat les següents: 
 

Quadre-resum d'ubicacions   
Equipaments municipals 137 46,6% 
Espais urbans 73 24,8% 
Altres infraestructures 84 28,6% 
TOTAL 294 100,0% 
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En les activitats indicades hi han participat els següents creadors: 
 

Creadors participants Total Nombre projectes Mitjana creadors projecte 
Àrea de Cultura 1.229 35 35 
Centres Cívics 3.276 19 172 
Resta d'agents 2.777 39 71 
TOTAL 7.282 93 78 

 
 
El total de públics participants ha estat de 2.482.3232: 
 

Públics Total Sense Temps de Flors 
Total públics 2.482.323 1.668.743 
Projectes 107 66 
Mitjana per projecte 23.199 25.284 

 
L’ocupació mitjana de totes les activitats ha estat del 81,8%: 
 

Ocupació 

81,8% 
 
La distribució per gèneres dels públics participants ha estat la següent: 
 

Gènere   
Homes 767.182 33,0% 

Dones 1.558.224 67,0% 

TOTAL 2.325.406 100,0% 
 
La distribució dels participants per lloc de residència ha estat la següent: 
 

Lloc de residència   
Ciutat 1.024.258 57,1% 

Resta Com. Girona 462.932 25,8% 
Tot Com. Girona 1.487.190 82,9% 

Catalunya 1.599.207 89,1% 

Fora de Catalunya 194.742 10,9% 
TOTAL 1.793.949 100,0% 

 
 
 

                                                
2 No es tracta de persones diferents sinó del sumatori dels participants en les activitats que ens han 
facilitat dades. 
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La distribució per estadis vitals ha estat la següent3: 
 

Estadi vital    
Infants i adolescents 115.198 16,0% 0-14 
Joves 143.168 19,9% 15-29 
Adults 335.546 46,7% 30-65 
Gent Gran 124.810 17,4% >65 
TOTAL 718.723 100,0%  

  

                                                
3 Els intèrvals indicats en molts casos no s’ajusten als que fan servir els operadors, per la qual cosa la 
distribució és aproximada. Cal tenir en compte, també, que els intèrvals tenen diferents magnituds. 
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6. Crèdits 
 

Direcció: Jaume Colomer 

Recopilació i explotació de dades:  

• Àrea de Cultura: Jaume Colomer i Marc Francesch Camps 

• Xarxa de Centres Cívics: Jaume Colomer  

• Agents culturals no municipals: Jaume Colomer i Marc Francesch Camps 

Elaboració de l’informe:  

• Àrea de Cultura: Jaume Colomer 

• Xarxa de Centres Cívics: Jaume Colomer 

• Agents culturals no municipals: Marc Francesch Camps 

Amb la col·laboració de:  

• Àrea de Cultura: Narcís Casassa, Jaume Santaló, Jep Sànchez, Jordi Armengol, 
Laura Merino, Carme Sais, Artur Iscla, Glòria Granell, Aniol Casadevall, Natxo 
Morera de la Vall, Jordi Pons i Sílvia Planas. 

• Àrea d’Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat: Amadeu Mora, Narcís 
Badosa, Pau Martinell, Marta Roura, Isabel López, Montse Pasquina, Pere 
Madrenys i Marta Combis. 

Agraïm la col·laboració dels agents culturals no municipals que han participat en la 
recollida de dades. 

Període de recopilació de dades: Abril a Juliol 2017 

Data de finalització de l’informe: 28 de desembre del 2017 

 

 


