MEMÒRIA D’USOS TEATRE PLAZA 2014
ÀREA DE CULTURA I FESTES

Castelldefels, gener de 2015

INTRODUCCIÓ
El pla de treball de l’Àrea de Cultura I Festes de l’ajuntament de Castelldefels s’estructura a l’entorn
de cinc grans programes d’actuació que són:
-

El programa de suport i foment a l’associacionisme.
La gestió dels serveis estables (Biblioteca, Escola Municipal de Dansa, Casal de Cultura,
Agrupació de Cultura Popular i teatre Plaza).
El programa d’investigació i difusió del patrimoni cultural.
El programa de difusió cultural, que inclou la programació estable de teatre, música, dansa,
arts visuals, conferències, exposicions i cinema d’autor en versió original.
El calendari festiu.

DIFUSIÓ CULTURAL. Teatre Plaza.
El programa de difusió cultural al teatre Plaza té dues vessants:



Per una banda, la difusió de les arts escèniques, amb un espai de representació, on es
desenvolupen els diversos programes de teatre, música i dansa.
Per una altra banda, els espais de formació i assaig, espais de creació artística, adreçats als
grups de formació de l’escola municipal de dansa, grups amateurs, així com a grups
residents.

1.- ESPAI DE REPRESENTACIÓ
1.1- Programació estable de teatre
Des de l’any 1996 tenim una programació estable de teatre. Fins a finals del 2009 es realitzava a la
Sala Margarida Xirgu, que disposava d’un aforament màxim de 400 localitats. Des del 15 de
novembre de 2009 aquesta ha passat a programar-se al teatre Plaza.
La programació estable habitualment es porta a terme de gener a desembre exceptuant els mesos
d’estiu.
Programació estable de teatre per al primer semestre del 2014:
-

12 de gener: En el estanque dorado
22 de febrer: Un aire de família
14 de març: Temptacions.
25 d’abril: La iaia.
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-

31 de maig: La banqueta.

Programació estable de teatre per al segon semestre del 2014:
-

27 de setembre: Roma
25 d’octubre: Babaol
26 d’octubre: Recurso de amparo
22 de novembre: Odeim
28 de novembre: Kathie y el hipopótamo
4 de desembre: Shakespeare para ignorantes
6 de desembre: Do not disturb
7 de desembre: El bosque de Grimm

A proposta de l’empresa Habemus Comedy, del mes de maig al mes de desembre del 2014 es va
establir un conveni per la coproducció d’un espectacle de monòlegs al mes, amb les actuacions
següents:
-

Dissabte 3 de maig: Dani Boy Rivera
Divendres 6 de juny: Los Martínez
Divendres 10 d’octubre: Iñaki Urrutia
Divendres 14 de novembre: Tomás García
Diumenge 7 de desembre: J.J. Vaquero

1.2- Programació estable de música
Fins el 2009, la programació de música es realitzava principalment a l’església del Castell amb un
aforament de 110 espectadors. Des del 15 de novembre de 2009 aquesta ha passat a programar-se,
bàsicament, al teatre Plaza.
En funció de les necessitats artístiques la programació en alguna ocasió es realitza en altres espais
com són el Centre Frederic Mompou, els Jardins del Castell i l’Església de Santa Maria.
La programació s’ha dut a terme del mes de gener al mes de desembre excepte els mesos d’estiu,
que es dediquen a concerts Corals d’agrupacions locals i internacionals.
Programació estable de música per al primer semestre del 2014:
-

21 de febrer: Concert de Juan Perro.
21 de març: Hotel, dulce hotel.
12 d’abril: Haydn: les set paraules de Crist a la creu.
26 d’abril: Una història del jazz: del Mississipí a Castelldefels.
10 de maig: Mishima en concert.
25 de maig: Eclèctic Colour Orquestra (ECO)
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-

7 de juny: Grans cors d’òpera del Liceu

Programació estable de música per al segon semestre del 2014:
-

28 de setembre: Cançons del Delta, a l’espai Ramon Fernàndez Jurado
5 d’octubre: Pere i el llop
17 d’octubre: Jorge Drexler
29 de novembre: Melomaníak’s Jazz Quartet
27 de desembre: El messies de Händel

1.3- Programació familiar
La programació familiar està organitzada per l’Associació Xarxa d’Espectacles Infantils i Juvenils de
Castelldefels, mitjançant un conveni de col·laboració amb la Regidoria de Cultura i una subvenció
anual. Aquesta s’ha programat totalment al teatre Plaza.
La programació de la Xarxa ha estat la següent:
-

25 de gener: Quo no vadis
15 de febrer: Sense solta
15 de març: Bambi, una vida al bosc
6 d’abril: Paperipècia
18 d’octubre: La màgia del mag Lari
15 de novembre: L’avi Tonet
14 de desembre: Grim Grim, o la Blancaneus i els set porquets

1.4.- Programació d’altres regidories
Tradicionalment les activitats d’arts escèniques programades per les diverses Regidories municipals
que es feien a la sala Margarida Xirgu han passat a representar-se al teatre. Aquestes pertanyen al
grup dels espectacles de sensibilització per part de la regidoria de Pau i Solidaritat, la campanya
escolar de teatre i música d’Educació, les activitats de les diverses Festes, de Polítiques d’Igualtat,
Gent Gran, Salut, alcaldia, Esports, etc.
Regidoria de Festes:



Divendres 28 de febrer: Concert de l’Associació musical (carnaval)
5, 6, 7, i 8 de desembre: activitats Festa Major d’Hivern
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Regidoria de Polítiques d’Igualtat:


Dimecres 5 de març: teatre Regidoria de Polítiqus d'Igualtat

Regidoria d’Educació:



28 de gener, 18 de març, 8 i 28 d’abril 5, 6, 8, 9 i 22 de maig, 15 d'octubre, 6, 7, 13 i 25 de
novembre 16 de desembre: Campanya de teatre escolar
2, 3, 4 ,5 i 6 de juny: 8a Mostra d’Activitats Extraescolars

Regidoria de la Gent Gran:



13, 14, 15 i 16, de maig: Jornades de la Gent Gran
4 de juliol: Actuació grup teatre Els Principiants de l'associació Rafael Casanovas

Regidoria de Joventut:


Diumenge 18 de maig: Final del Concurs de Nous Talents.

Regidoria de Governació:


Divendres 26 de setembre: Patró de la Policia Local

Patronat d’Esports:



Divendres 31 de gener: Esdeveniment esportiu.
Divendres 30 d’abril: Nit de l’esport.

1.5.- Altres activitats
Regidoria de Cultura:











Dijous 6 i divendres 7 de març: portes obertes Institut del teatre (18h)
Dissabte 5 d’abril: Concurs de coreografies escola municipal de dansa
9, 10, 11, 12, i 13 de juny: assaig fi de curs escola municipal de dansa
14 i 15 de juny: Festa de fi de curs de l’escola municipal de dansa
Dilluns 10 de novembre: assaig escola municipal de dansa (17,45-21h)
Dijous 13 de novembre: assaig escola municipal de dansa (17,30-20,45h)
Divendres 21 de novembre: simulacre PAU (matí).
Dilluns 24 de novembre: assaig escola municipal de dansa (17,45-21h)
15, 16, 17, 18 i 19 de desembre: assaig fi de curs escola municipal de dansa
20 de desembre: Festa de fi de curs de l’escola municipal de dansa
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Regidoria d’educació:



5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22 i 23 de maig: assaigs 8a Mostra d’Activitats Extraescolars
26, 27, 28, 29 i 30 de maig: assaigs tècnics 7a Mostra d’Activitats Extraescolars

Patronat d’esports:


Dilluns 27 de gener: assaig tècnic activitat divendres 31 de gener (9-14h)

Regidoria de Comerç:


Diumenge 30 de març: desfilada de moda.

Regidoria de Participació:


Dijous 9 d’octubre: taules rodones secundària

Regidoria de Governació:


Dimarts 23 de setembre: assaig patró de la policia local

A la gràfica explicativa següent es poden observar el nombre de dies anuals d’ús per regidoria. En
aquest recompte només estan comptabilitzats els dies de funció. Pot donar-se que en un dia hi hagi
varies sessions. S’han exclòs els dies de muntatge i desmuntatge i/o manteniment.
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Dies d'ús per regidoria
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1.6. – Programació d’entitats
1.6.1. Actuacions.
















Diumenge 13 d'abril: Actuació del grup de teatre Nou Horitzó (Desnudas)
Dissabte 24 de maig: Actuació de Performing Arts (Hércules)
Diumenge 1 de juny: Actuació del grup de teatre Diviertt (El reino de las nieves)
Diumenge 8 de juny: Actuació del grup de teatre Diviertt (Reescribiendo)
Divendres 4 de juliol: Actuació grup de teatre Els Principiants de la Gent Gran (Corasón, corasón)
Divendres 20 de juny: Actuació grup de teatre Performing Arts ( Dragut i Otxalí)
Diumenge 22 de juny: Actuació grup de teatre Performing Arts (Dragut i Otxalí)
Diumenge 6 de juliol: Actuació de Paranoia Teatre (Toc Toc)
Divendres 19 de setembre: Actuació Murga uruguaia (ACUC)
Dissabte 20 de setembre: Actuació Cantajuegos (promotor privat)
Dissabte 8 de novembre: Actuació de Sueño Andaluz (Embrujo)
Diumenge 16 de novembre: Concert de Santa Cecília a càrrec de corals de Castelldefels.
Divendres 21 de novembre: Corasón, corasón, del grup de teatre Els Principiants.
Divendres 12 de desembre: Actuació de Performing Arts (Hércules)
Dissabte 13 de desembre: Peña Bética Festival de varietats
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1.6.2.- Altres activitats

























Dijous 27 de març: Activitat escola Petit Món
Diumenge 6 d’abril: Hermandad Cristo de la Paz
Dimecres 9 d'abril: Fi de curs de l’escola British
Dilluns 14 d'abril: Activitat religiosa Testimonis de Jehovà
Dimecres 23 d'abril: Activitat de l'Institut Les Marines
Diumenge 27 d'abril: Activitat del 25 aniversari de la Coral Ventijol
Diumenge 11 de maig: Activitat del 25 aniversari de la Coral Ventijol
Dilluns 16 de juny: Fi de curs Institut Sert
Dimarts 17 de juny: Fi de curs British
Dimecres 18 de juny: Fi de curs British
Dijous 19 de juny: Fi de curs escola Torre Barona
Dijous 19 de juny: Fi de curs escola Sant Ferran
Dissabte 21 de juny: Fi de curs associació Espai de ball
Divendres 27 de juny: Fi de curs Paranoia Studi.
Dissabte 28 de juny: Final de curs Paranoia Studi.
Diumenge 29 de juny: final de curs Paranoia Studi
Dimarts 1 de juliol: Final de curs associació Espai de Ball
Dijous 3 de juliol: Final de curs escola Jara Dansa
Dissabte 5 de juliol: Fi de curs de l'escola Nou Dansa
Divendres 11 de juliol: Fi de curs escola bressol Els Angelots
Dimecres 26 de novembre: lliurament de diplomes EETAC (Universitat Politècnica de
Castelldefels)
Diumenge 21 de desembre: Fi de curs de l’escola L'espai de ball
Dilluns 22 de desembre: assaig escolar Lluís Vives (9-12h)
Dimarts 23 de desembre: Activitat de curs escola Lluís Vives

1.6.3. Assaigs:













Dilluns 20 de gener: assaig Accueil (20-22h)
Dijous 23 de gener: assaig tècnic grup de teatre Performing Arts (18-22h)
Dilluns 27 de gener: assaig tècnics grup de teatre Performing Arts (15-17h)
Dimecres 29 de gener: assaig tècnics grup de teatre Performing Arts (18-23h)
Dijous 30 de gener: assaig tècnics grup de teatre Performing Arts (15-21h)
Dimecres 26 de març: assaig escola Petit Món (15,45-17,45h)
Divendres 28 de març: assaig grup de teatre Joci Jove (16-20h)
Dijous 3 d’abril: assaig grup de teatre Nou Horitzó (19-22h)
Divendres 4 d’abril: assaig grup de teatre Joci Jove (16-20h)
Dilluns 7 d’abril: assaig grup de teatre Nou Horitzó (19-22h)
Dimarts 8 d’abril: assaig grup de teatre Nou Horitzó (19-22h)
Dimecres 9 d'abril: assaig grup de teatre Performing Arts (18-22h)
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Dijous 10 d'abril: assaig grup de teatre Nou Horitzó (19-22h)
Divendres 11 d’abril: assaig grup de teatre Performing Arts (16-22h)
Dimecres 16 d’abril: assaig grup de teatre Diviertt (17,30-21,30h)
Dimarts 22 d’abril: assaig Coral Ventijol (17-22h)
Dimecres 23 d’abril: assaig Paranois Studi (17,15-19,30h)
Dijous 24 d’abril: assaig grup de teatre Diviertt (17,30-21,30h)
Dilluns 28 d’abril: assaig grup de teatre Diviertt (17,30-21,30h)
Dimarts 29 d’abril: assaig grup de teatre Diviertt (17,30-21,30h)
Divendres 2 de maig: assaig Paranoia Studi (17-22h)
Dilluns 5 de maig: assaig grup de teatre de l'escola de Paranoia (20,30-22h)
Dimarts 6 de maig: assaig Coral Ventijol (20-22h)
Dimecres 7 de maig: assaig grup de teatre Performing Arts (19-23h)
Dijous 8 de maig: assaig grup de teatre Els Principiants de la Gent Gran (15,30-17h)
Dijous 8 de maig: assaig grup de teatre de l'escola de Paranoia (20,30-22h)
Divendres 9 de maig: assaig grup de teatre Els Principiants de la Gent Gran (15,30-17h)
Divendres 9 de maig: : assaig grup de teatre de l'escola de Paranoia (20,30-22h)
Dilluns 12 de maig: assaig grup de teatre Els Principiants de la Gent Gran (15,30-17h)
Dilluns 12 de maig: assaig Paranoia Studi (17-22h)
Dissabte 17 de maig: assaig grup de teatre Performing Arts (10-14h)
Dilluns 19 de maig: assaig tècnic grup de teatre Diviertt (16-23h)
Dimarts 20 de maig: assaig tècnic grup de teatre Performing Arts (20-23h)
Dimecres 21 de maig: assaig tècnic grup de teatre Performing Arts (20-23h)
Dijous 22 de maig: assaig tècnic grup de teatre Performing Arts (20-23h)
Divendres 23 de maig: assaig tècnic grup de teatre Performing Arts (20-23h)
Dilluns 26 de maig: assaig de l’escola Paranoia (21-22h)
Dilluns 16 de juny: assaig tècnic grup de teatre Performing Arts (17 a 23h)
Dimarts 17 de juny: assaig tècnic grup de teatre Performing Arts (17,30 a 0,30h)
Dimecres 18 de juny: assaig tècnic grup de teatre Performing Arts (17 a 24h)
Dijous 19 de juny: assaig tècnic grup de teatre Performing Arts (20 a 22h)
Dilluns 23 de juny: assaig Paranoia Studi (16-20h)
Dimecres 25 de juny: assaig Paranoia Studi (16-22h)
Dijous 26 de juny: assaig Paranoia Studi (16-24h)
Dimecres 2 de juliol: assaig Paranoia Teatre (20-24h)
Dissabte 5 de juliol: assaig Nou Dansa (10-14h)
Dijous 18 de setembre: assaig associació ACUC (19-22h)
Dimarts 23 de setembre: assaig patró de la Policia Local (11-13h)
Dimecres 5 de novembre: assaig grup de teatre Performing Arts (18,30-22h)
Dimecres 12 de novembre: assaig grup de teatre Performing Arts (18,30-22h)
Dilluns 17 de novembre: assaig grup de teatre Els Principiants de la Gent Gran (17,30-19,30h)
Dimarts 18 de novembre: assaig grup de teatre Els Principiants de la Gent Gran (17,30-19,30h)
Dimecres 19 de novembre: assaig grup de teatre Els Principiants de la Gent Gran (17,30-19,30h)
Dimecres 19 de novembre: assaig grup de teatre Performing Arts (19,30-22h)
Dijous 20 de novembre: assaig grup de teatre Els Principiants de la Gent Gran (17,30-19,30h)
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Dimecres 3 de desembre: assaig grup de teatre Performing Arts (18,30-22h)
Dimarts 9 de desembre: assaig tècnic grup de teatre Performing Arts (18-22h)
Dimecres 10 de desembre: assaig Paranoia Studi (17-22h)
Dijous 11 de desembre: assaig Paranoia Studi (17-22h)

Dies d'ús d'entitats per any
60

55

50
40

39

30
20

10
0
Dies amb actuacions
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1.7. – Indicadors d’activitat

1.7.1 Activitat professional
Dintre de l’activitat professional s’hi inclou els espectacles professionals d'arts en viu, oberts al
públic en general, familiar o escolar, i programats per iniciativa directa de l'ajuntament en el propi
espai escènic. S'entén per espectacle professional aquell pel qual l'ajuntament ha realitzat una
despesa en concepte de caixet (en metàl·lic o en espècie). Inclou els espectacles organitzats
directament pel propi ajuntament o a través de tercers (entitats o empreses) per iniciativa d'aquest
(Xarxa d’Espectacles Infantils i Juvenils de Castelldefels). Inclou els espectacles per al públic en
general, el públic familiar i el públic escolar. S'exclouen els espectacles no professionals, així com
aquells que han estat programats per iniciativa de tercers.

NOMBRE DE FUNCIONS
Iniciativa pròpia (programació estable, escolar i familiar)

57

Funcions per tipologies
Funcions per tipologia de públic
Públic en general
Públic familiar
Públic escolar

26
11
20

Total

57

Assistents per tipologies
Assistents per tipologia de públic
Públic en general
Públic familiar
Públic escolar

5.801
2.135
4573

Total

12.509
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1.7.2. Activitat no professional
Nombre de funcions no professionals d'espectacles d'arts en viu, obertes al públic en general,
familiar o escolar, i programades per iniciativa directa de l'ajuntament en el propi espai escènic.
S'entén per espectacle no professional aquell pel qual l'ajuntament no ha realitzat una despesa en
concepte de caixet (en metàl·lic o en espècie). Inclou les funcions organitzades directament pel
propi ajuntament o a través de tercers (entitats o empreses) per iniciativa d'aquest. Inclou les
funcions per al públic en general, el públic familiar i les escoles. S'exclouen les funcions
d'espectacles programades per iniciativa de tercers.

NOMBRE DE FUNCIONS
No professional

36

Funcions per tipologies
Funcions per tipologia d'espectacle
Teatre
Música
Dansa
Altres gèneres escènics

1
4
14
17

Total

36

Assistents per tipologies
Assistents per tipologia d'espectacle
Teatre
Música
Dansa
Altres gèneres escènics

350
1.111
5.283
5.429

Total

12.173
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1.7.3. Activitat d’entitats
Nombre de funcions no professionals d'espectacles d'arts en viu, obertes al públic en general,
familiar o escolar, i programades per iniciativa de tercers.

NOMBRE DE FUNCIONS
Entitats

51

Funcions per tipologies
Funcions per tipologia d'espectacle
Teatre
Música
Dansa
Altres gèneres escènics

16
6
7
22

Total

51

Assistents per tipologies
Assistents per tipologia d'espectacle
Teatre
Música
Dansa
Altres gèneres escènics

4.962
1.501
2.330
6.676

Total

15.469

1.7.4. Activitat total
DIES EN FUNCIONAMENT
Total anual de dies amb activitat d’iniciativa municipal
Total anual de dies amb activitat d’entitats (assaig)
Total anual de dies d'activitat d’entitats amb públics
Total anual de dies d'ús *

68
51
39
165

(* ) S’inclou tant actuacions, muntatges, desmuntatges, reunions i assaigs.

El nombre anual d’espectadors durant el 2014 ha estat de 40.151 espectadors.
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1.8 Percentatges d’ocupació
La taula adjunta reflexa els percentatges d’ocupació total (espectacles professionals, amateurs,
familiars, i escolars).
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Mitjana global

55,00%
57,50%
75,00%
80,00%
63,00%
98,00%
77,00%
67,00%
54,00%
62,00%
71,00%
69,00%

1.9. Pla de comunicació
El pla de comunicació del teatre Plaza es desplega en els següents apartats:
Publicacions electròniques:
Newsletters
- Relació d’activitats culturals i festives (enviament setmanal- dijous)
- Teatre Plaza (enviament a principis de casa temporada)
- El Castell.org, publicació realitzada des del departament de Comunicació (enviament dilluns i
dijous)
Web:
-

Web pròpia: www.teatreplaza.org
Amb un banner a la pàgina principal
Amb un accés des de Cultura
Agenda web: s’inserten totes les activitats que es fan des de l’Ajuntament

Publicacions en format paper (premsa escrita):
- El Castell (format diari). 4 pàgines centrals exclusives per a activitats culturals i festives
(30.000 unitats en paper)
- Altres diaris o revistes (El Far, La Voz, Lo+, Time Out, Out Magazine, Delta Castelldefels, etc)
- Programes (3000 per temporada)
- Cartells (20 unitats per espectacle)

Altres suports:
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-

Vinils (3 anuals, 1 per semestre). Nou format a la Biblioteca Central.
Venecianes
Oppi's

Mitjans audiovisuals:
- Ràdio Castelldefels
- TV Digital
Xarxes socials:
- Facebook Ajuntament
- Facebook Cultura
- Twiter Cultura
- Flikr

1.10. Millores equipament
Durant el 2014 s’han fet les millores següents:









Desplegament del Pla d’Autoprotecció del teatre Plaza. Va ser aprovat per la Junta de
Govern local en data 26 de juliol de 2012. Durant aquest exercici s'han portat a terme
reunions de seguiment i un simulacre, realitzat el 21 de novembre amb figurants.
Reparació i substitució de focus de l'escenari.
Compra d'infrastructures per penjar focus laterals (carrers)
Deshumidificadors
Catifes, taulells informatius, etc.
Micro de mà sense fils
Taules
Mostrador itinerant

1.11. Creació de públics i fidelització.

Hem desplegat el projecte Amics del teatre Plaza (veure annex 1).
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2.- ESPAI DE FORMACIÓ I ASSAIG
Aquest espai està format per tres sales, dues sales d'assaig per a les entitats, la sala Carmen Amaya,
de 70m2 i la sala Pepe Rubianes, de 80m2, i una de formació i assaig, Adolfo Marsillach, de 125 m2
habilitades amb miralls, equips de so, i totalment insonoritzades.
Aquestes sales tenen una ocupació diària, entre les 16 i les 24h, de dilluns a divendres i els dissabtes
i diumenges tot el dia, de les 10 a les 22h, que són ocupades per diferents grups de formació de
l’escola municipal de dansa i les diferents entitats.
Sala Carmen Amaya
En aquesta sala hi assagen sis grups, entre dilluns i dissabte; entre ells, el grup de teatre Paspertús,
Diviertt, Nou Horitzó, Performing Arts, Paranoia i Accueil grup infantil.
Sala Adolfo Marsillach
La sala Adolfo Marsillach és utilitzada per l’Escola Municipal de Dansa entre el dilluns i el dijous en
diferents horaris.
Les altres entitats que en fan ús són l’Escola de teatre Paranoia, Paranoia Teatre, Rosa dels Vents,
Joci Jove i Nou Horitzó, en diferents horaris i grups.
Sala Pepe Rubianes
La sala Pepe Rubianes és utilitzada una hora per l'Escola Municipal de Dansa i pels grups Performing
Arts, Dendê Capoeira, Accueil adults i Diviertt.

2.1. Nombre total d’usuaris




Sala Adolfo Marsillach: 406 persones/setmana
Sala Pepe Rubianes: 349 persones/setmana
Sala Carmen Amaya: 135 persones/setmana

Entre les tres sales, durant la setmana, passen un total de 890 usuaris.

Sala Adolfo Marsillach
Sala Pepe Rubianes
Sala Carmen Amaya

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

37
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100
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41

77

64

38

52

27

30

39

17

22

105

202

228

155

123
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Diumenge
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15

Total
406
349
135
890

Usuaris de les sales d'assaig per setmana
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0
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Dijous

Dissabte Diumenge
Divendres

2.2 Hores d’ocupació setmanal
Per calcular l’ocupació, ens basem en l’horari a partir del qual hi ha activitats, entenent que les sales
s’ocupen de dilluns a divendres, entre les 16 i les 24h, sobre un total de 40 hores.
Excloem de l’estadística els dissabtes i diumenges, ja que l’ocupació dels caps de setmana és molt
diferent a la setmana laboral. Hi ha grups estables a la sala Marsillach, en horaris de matí i tarda i,
esporàdics, sobretot en els mesos de maig i juny en que s’apropen les dates d’estrenes i la mostra
escolar de teatre i música.




Sala Adolfo Marsillach: 36 hores/setmanals
Sala Pepe Rubianes: 29 hores/setmanals
Sala Carmen Amaya: 26 hores/setmanals
Nombre d'hores d'ocupació setmanal
(sobre un total de 40h)

40
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30
25
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20

26

15
10
5
0

Sala Adolfo Marsillach Sala Pepe Rubianes
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En percentatges, tenim la sala Adolfo Marsillach, amb una ocupació del 90%, la sala Pepe Rubianes
amb un 73% i la sala de formació Carmen Amaya, amb un 65%.

Percentatge d'hores d'ocupació setmanal
(sobre un total de 40h)
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85
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40
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2.3. Hores d'ocupació setmanal de les sales per entitat
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Sala Pepe Rubianes
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2.4. Ocupació total setmanal de les sales per entitat en hores.

Hores

Sales d'assaig teatre Plaza
45
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5
0

40,75

13,25

10

9,5
5

4

3

3

2

1,5

1,5

Entitat
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2.5. Percentatge d'ocupació setmanal de les sales per entitat.

Ocupació setmanal en percentatge de les sales d'assaig teatre
Plaza

Accueil adults
2%
Paspertús
Capoeira
2%
3%
Accueil
infantil
Gim jazz
2%
3%
Joci Jove
4%
Nou Horitzó
5%
Paranoia teatre
10%

Performing
Arts
44%
Diviertt
11%

EMD
14%

Performing Arts

EMD

Diviertt

Paranoia teatre

Nou Horitzó

Joci Jove

Gim jazz

Capoeira

Accueil adults

Paspertús

Accueil infantil

3.- EXPOSICIONS
L’espai d’exposició del vestíbul, ha mantingut, durant el 2014 l’exposició fotogràfica de Ramón Josa,
sobre el procés de les obres de restauració de l’espai, des que era l’antic cinema Plaza fins a
convertir-se en l’actual edifici, el teatre Plaza i les actuacions més rellevants des de la seva
inauguració, el novembre del 2009. S'han actualitzat imatges amb la incorporació dels espectacles
més rellevants desenvolupats fins el 2014.
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4.- ACTIVITAT ECONÒMICA
4.1.- Ingressos
4.1.1. Programació professional: entrades venudes i sistemes de venda

ENTRADES VENUDES I SISTEMES DE VENDA
(Només en teatre general i familiar)
Nombre d'entrades venudes amb servei no presencial
de venda d'entrades (teatre general i familiar)

1.234

Entrades venudes a taquilla

4.183

Nombre total d'entrades venudes

5.417

Nombre total d'entrades venudes amb descompte
(excloent abonaments)

1.111

Nombre total d'entrades venudes per abonament

777

Total d'ingressos per taquillatge (en teatre general i
familiar)

51.049,42 €

4.1.2.- Programació entitats: ingressos en concepte de lloguers
INGRESSOS PER LLOGUERS
Lloguers espai de representació per a actuacions i
assaigs
Total ingressos per lloguers

26.293,00 €
26.293,00 €

4.1.3.- Escola municipal de dansa: ingressos en concepte de formació
INGRESSOS ESCOLA MUNICIPAL DE DANSA
83 alumnos (2 clases/semana)
26 alumnos (1 clase/semana)
Total mes
Total anual
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573,30 €/mes
4.233,60 €
40.219,20 €
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4.1.4. Ingresos per subvencions
Diputació de Barcelona
Generalitat de Catalunya
INAEM
Total

11.243,00 €
11.589,00 €
11.780,00 €
34.612,00 €

TOTAL INGRESSOS
Programació professional
Programació entitats
Escola municipal de dansa
Subvencions

51.049,42 €
26.293,00 €
40.219,20 €
34.612,00 €
152.173,62 €

4.2. Despeses
Despesa en catxet
94.893,00 €
Despeses vinculades a la funció (fitxa tècnica, 39.797,00 €
lloguers material, SGAE, etc)
Despesa en comunicació i publicitat
11.352,00 €
Altres despeses corrents (neteja, serveis, 126.065,00 €
cannon dret superíficie, etc)
Total
272.107,00€
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5. COMPARATIVA INTERANUAL
5.1. Evolució dels ingressos
La taula mostra uns inicis en concepte d'ingressos per subvencions molt superior als anys següents.
Aquesta dada correspon a una confluència de circumstàncies com ara la inauguració del teatre Plaza
el 2010, i la desaparició de la sala Margarida Xirgu el 2009, cosa que va impedir fer programació
estable. Tant la Generalitat com la Diputació de Barcelona van fer un esforç per compensar les
mancances del 2009 i la recent inauguració del nou equipament del teatre Plaza.

Ingressos
120.000,00
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80.000,00
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60.000,00
40.000,00

28.312

20.000,00
0,00

11.928

2010

11.994

2011

Taquilla

66.229,75

56.267,10

35.299
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5.2 Evolució dels públics
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Públics espectacles professionals
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5.3. Evolució dies d’ús
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5.4. Evolució de la despesa en catxets

Aquesta gràfica mostra una despesa inicial en catxets més elevada que en anys posteriors. Va ser
deguda a la manca de programació el 2009 per l'enderrocament de la sala Margarida Xirgu per a la
construcció del nou edifici de la biblioteca, i per la inauguració del nou equipament del teatre Plaza.
Té correlació amb la gràfica d'ingressos per subvencions.

Despesa en catxet
180.000

159.573

160.000
140.000
107.505

120.000

106.922

100.000

98.540

94.893

80.000
60.000
40.000

20.000
0
2010

2011

2012

2013

2014

Any
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ANNEX I. Memòria projecte Amics del Teatre Plaza
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MEMÒRIA 2014

AMICS DEL TEATRE PLAZA

Aquest projecte es va iniciar a finals de l’any 2013, fent-se realitat durant el
segon semestre de programació de l’any 2014.
L’objectiu principal era crear un club de fidelització d’ usuaris, i aumentar la
venda d’abonaments per temporada.
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A M I C S D E L T E AT R E P L A Z A

OBJECTIUS PRINCIPALS
1. Augmentar la venda d’abonaments de temporada.
2. Aconseguir dades de contacte de les persones que compren abonaments de temporada.
3. Promocionar l’esperit de pertinença a un grup de persones amb privilegis especials al Teatre
Plaza, intentant que el preu no sigui l’únic al·licient per formar part d’aquest club, sinó que hi
hagi altres beneficis associats que no tenen perquè ser econòmics com per exemple:


Formen part dels Amics del Teatre Plaza les persones que adquireixin els abonaments de
temporada i ho sol·licitin, sense cap cost addicional. Els abonats que hagin adquirit un
abonament de tots els espectacles de la temporada poden gaudir d’1 entrada gratuïta
per als espectacles programats a l’espai Ramon Fernàndez Jurado.



Per al seu aniversari (sempre i quan aquest sigui dins de la temporada en curs) gaudiran
d’una entrada gratuïta del nivell E o F, per a qualsevol dels espectacles de la temporada
en curs o de la següent en el cas que la persona hagi adquirit tots els espectacles de la
temporada.



Tenen un descompte del 5% per als espectacles de l’espai Ramon Fernàndez Jurado.
Podran gaudir d’entrevistes amb els actors i/o actrius una vegada finalitzades les
actuacions, per a aquelles actuacions que aquesta opció sigui possible.



Podran gaudir de descomptes 2x1 en aquells espectacles que és decideixi realitzar
aquesta mena de promocions.



Reserva de files especials per als membres del club, en aquells espectacles que aquesta
opció sigui possible.

Memòria teatre Plaza 2014

28

PROCEDIMENT
1. Comprar abonament de temporada
2. Sol·licitar formar part dels Amics del Teatre Plaza a través del formulari de sol·licitud (veure Annex 1)
3. Des de la Regidoria de Cultura és prepara una carta de benvinguda, on s’adjunta el carnet de membre
dels Amics del Teatre Plaza i el cupó aniversari en el cas que correspongui (veure Annex 2)
4. A través de newsletter o avís telefònic, des de la Regidoria de Cultura ens posem en contacte amb els
membres del club per avisar-los de les ofertes exclusives per a ells/es.
Amb Mailchimp, s’ha creat una base de dades específica per als membres del club, a través de la que portem
el control dels inscrits.
Les dades que és demanen de cada un dels membres són les següents:
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ACCIONS ESPECÍFIQUES PER ALS MEMBRES
Les primeres accions promocionals per als membres del Club, es portaran a terme durant el primer semestre
de 2015.

DISSENY
Des de la regidoria de Comunicació, s’ha externalitzat la creació de la imatge representativa del producte.
S’ha treballat amb el dissenyador de Castelldefels: Iñaki Cabrera, i s’han creat els següents suports:
1. Logo dels Amics del Teatre Plaza

2. Doble pàgina per al llibret del Teatre
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3. Carnet dels membres dels Amics del Teatre Plaza

4. Banner per a la web del Teatre Plaza

5. Vinil per a la taquilla del Teatre Plaza
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Des del Departament de Cultura s’ha assumit el disseny de:
1. La carta de benvinguda (veure annex 2)
2. El cupó aniversari

ESTADÍSTIQUES ANY 2014
Nombre total persones inscrites

100 % - 13 persones ( 61,53 % - 8 dones/ 38, 46 % - 5 homes)
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Nombre total d’entrades venudes amb abonaments temporada 2014

Quins espectacles han demanat com a regal els ATP 2014-02
Durant aquesta temporada li ha correspós cupó aniversari a 3 persones, i els espectacles que han seleccionat
han estat:
Dansa: Odeim 22/11/2014 – 1 persona
Teatre: Recurso de Amparo 26/10/2014 – 1 persona
Hi ha hagut 1 ATP que no ha bescanviat el seu cupó aniversari
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Espectacles que es podien seleccionar dins del cupó aniversari:


Babaol (dissabte 25 d'octubre, a les 18h) – espectacle familiar



Recurso de Amparo (diumenge 26 d'octubre, a les 19h) – humor/ teatre



Odeim (dissabte 22 de novembre, a les 21h) - dansa



Shakespeare para ignorantes (dijous 4 de desembre, a les 21h) - teatre



Do not disturb (dissabte 6 de desembre, a les 18h) – circ familiar



El bosque de Grimm (diumenge 7 de desembre, a les 12h) – espectacle familiar



El messies de Händel (dissabte 27 de desembre, a les 21h) - música

Espectacles programats temporada 201402
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ANNEX 1

ANNEX 2
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