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el projecte del Mercat
• 1 de març: signatura del nou contracte-programa
• menys recursos de les institucions, 

manteniment del pressupost gràcies a projectes
• gestió del Graner, companyies en residència, 

nous espais de producció
• visibilització del projecte modul-dance

+ participació
• inauguració temporada amb espectacle 

participatiu i comunitari
• augment considerable 

d’activitats paral·leles, 
• sessions de ball, cicles i festivals
• noves comunitats on line, 

què destaquem

“busquem 
recursos i socis, 

fem més activitat, 

de la temporada 11-12?

• noves comunitats on line, 
#piulaiballa

+ col·laboracions
• consolidació estratègia 

de col·laboracions i xarxes
• ADETCA: Dansalona
• Ateneu 9 Barris
• Lliure, IT, La Seca: Festival Neo
• Fundació A. Tàpies i MACBA: Xavier Le Roy
• Taller de Músics: Festival Ciutat Flamenco
• mov-s 2012: Iberoamèrica
• modul-dance: Europa

• equilibri programació companyies catalanes, estatals i 
internacionals

• manteniment política de coproduccions / espectacles en gira
• augment nombre de funcions i activitats
• nova Secció Irregular

fem més activitat, 
amb més participació 
i implicacions locals 

i internacionals”
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+ públics
• augment del nombre d’espectadors: gairebé 50.000 

i falta Festival Grec 
• consolidació d’ocupació: 73%
• estratègia de formació de públics

• públic adult: mitja hora abans, converses amb, 
la dansa no fa por, Danzad, Danzad a biblioteques

• públic infantil i jove: Dan Dan Dansa, 
Te Veo en Danza, grada jove

• millora experiència usuari
• entrades sense comissions 
• venda entrades i abonaments a Tiquet Rambles
• aparcament gratuït 

“tenim més públic 
i consolidem l’ocupació, 

intentant millorar 
l’experiència de l’usuari”

• aparcament gratuït 
• bar i terrassa

• aposta per comunicació 2.0
• nova web
• Xarxes socials

• projectes socials i comunitaris
• Cruïlles
• Apropa Cultura
• Tot dansa, Sudansa, Trànsit 6.1
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equilibrada

catalans
Cruïlles / Circ Teatre Modern / 
16è Circ d’Hivern / Cia. Mar Gómez / 
Sònia Gómez / Ana Eulate / Projecte Galilei / Imaginart

estatals
Compañía Nómada / Muriel Romero – Pablo Palacios / Bambalina / 
La Intrusa / Israel Galván / Blanca Li / Aracaladanza / Date Danza

internacionals
Vuyani Dance / Dairakudakan / Perrine Valli / Kaori Ito / 
Fearghus Ó Conchúir / Lemi Ponifasio / Sydney Dance Company / 

� programació pròpia

“més funcions i més dies 
per als artistes catalans”

programació

Fearghus Ó Conchúir / Lemi Ponifasio / Sydney Dance Company / 
Ballet Contemporani d’Algèria / Rachid Ouramdane / Nacera Belaza / 
Danza Contemporánea de Cuba /  Xavier Le Roy / Lia Rodrigues / DV8

funcions espectadors

catalans 59 46% 10.274 44%

estatals 30 23% 4.268 18%

internacionals 40 31% 8.686 37%
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9 companyies de l’Estat
Cruïlles
Stocos / Muriel Romero
Cosmos / Bambalina
Circ Teatre Modern
Maravilles / 16è Circ d’Hivern
Perdiendo el tiempo / Mar Gómez
Moviments polítics / Sònia Gómez
La bella dorment del bosc / Projecte Galilei

“mantenim una política 
de suport als artistes 

a través de coproduccions”

� programació pròpia

11 coproduccions

La bella dorment del bosc / Projecte Galilei
Macadam Macadam / Blanca Li

2 internacionals
Birds with Skymirrors / Lemi Ponifasio
6 Breaths / Sydney Dance Company

11-12 10-11 09-10 08-09 07-08

nacionals 9 8 7 11 14

internacionals 2 3 2 3 2
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Espais en dansa 
Dansa i cinema 
Àfrica-Espanya
La Intrusa
modul-dance 
Dansa i circ
Bailongualmercat
10xballar
Dan Dan Dansa
Grada Jove
Secció Irregular 
Xavier Le Roy
Danzad, Danzad 
La Dansa No Fa Por
Flamenco Empírico

Dansalona
Barcelona en Butoh
Te veo en danza
NEO
Claqué
Ciutat Flamenco
mov-s / Cádiz en danza
Grec

� programació total

15 cicles

8 festivals

Flamenco Empírico

“acollim festivals 
i treballem per 

una àmplia pluralitat 
de públics organitzant 

la programació en cicles”
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Lemi Ponifasio
Sydney Dance Company
Sònia Gómez
Ballet Contemporani d’Algèria
Ana Eulate
Projecte Galilei [2]
Danza Contemporánea de Cuba

“oferim propostes 
per a entendre millor 
els espectacles i tenir 
una bona experiència 

venint al Mercat”

� programes de públics

11mitja
hora abans

ball d’obertura
Bailongualmercat [3]
10xballar  [11]

Danza Contemporánea de Cuba
Israel Galván
Lia Rodrigues
Blanca Li

Lemi Ponifasio
Lloyd Newson

15 balls

2 converses amb
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escoles alumnes mestres

espectacles Dan Dan Dansa 39 1.644 128

grada jove 12 888 49

ballem una pel·li 140

projectes educatius 
[Tot Dansa, Sudansa, 
Trànsit 6.1]

19 811 38

“tenim una estreta relació 
amb mestres i educadors”

activitats escolars

maleta didàctica 29 - -

visites escolars - 272 -

tallers 5 131 -

curs professorat - - 33

total 104 3.886 248
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11-12 10-11 09-10 08-09 07-08 06-07

48.110 45.924 49.252 41.948 50.549 46.014

11-12 10-11 09-10 08-09 07-08 06-07

57.219
[previsió]

52.120 55.108 46.374 55.360 57.219

“fins i tot augmentem 
el nombre d’activitats 

i  les xifres d’espectadors 
i d’ocupació”  

� xifres

espectadors [amb GREC]

espectadors [sense GREC]

ocupació

11-12 10-11 09-10 08-09 07-08 06-07

73% 72% 78% 73% 71% 65%

11-12 10-11 09-10 08-09 07-08 06-07

358 289 277 230 234 262

web / visites 120.000

subscrits butlletí 9.800

facebook 5.844

twitter 2.877

youtube 990

activitats

comunicació on line i xarxes socials
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aportacions de les institucions

11-12 10-11 09-10 08-09 07-08 06-07

1,1 1,42 1,61 1,71 1,74 1,54

pressupost programació artística pròpia

“baixen les aportacions de les institucions, 
però mantenim el pressupost 

gràcies als projectes amb finançament, 
tot i que podem fer menys programació pròpia”

� recursos

milions d’€ sense comptar projectes específics

pressupost global

2012 2011 2010 2009 2008

3,4 4,08 4,33 4,24 4,34

2012 2011 2010 2009 2008

4,7 4,49 5,59 4,86 4,87

milions d’€ sense comptar inversions

milions d’€
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“el nou projecte del Mercat 
treballarà més per potenciar 

la creativitat local 

• seguirem el nou contracte-programa
• farem accions en tot el procés de producció 

[recerca, residència, producció i exhibició]
• establirem aliances amb companyies associades i artistes residents
• compartirem riscos amb altres agents i amb companyies
• portarem a terme residències internacionals i projectes europeus
• ampliarem les activitats socials i educatives buscant nous socis
• realitzarem projectes en xarxa 

amb altres ciutats de Catalunya i agents del territori
• impulsarem els nostres artistes en circuits de difusió internacionals

com ho farem
d’ara endavant?

la creativitat local 
i es fa més sensible al territori 

i als projectes educatius i socials”
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