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A tall d’informació prèvia, cal comentar que l’informe recull les dades estadístiques 

culturals proporcionades per l’Institut Municipal de Cultura d’Olot i, per tant, relatives 

exclusivament a la capital de la Garrotxa i a l’àmbit de la gestió pública.  

 

L’any 2015, l’Ajuntament d’Olot va destinar un 8,8% de la seva despesa a Cultura, fet 

que equival a un total de 2.600.000 euros. Aquesta xifra, però, es va incrementar fins a 

3.099.697, gràcies als ingressos generats per la mateixa activitat cultural de la ciutat. 

En aquest marc, la despesa per habitant a Olot en aquest àmbit va ser de 91,31 euros 

per persona. Cal destacar que del total de la despesa realitzada, un 53% es va destinar 

al desenvolupament d’activitats culturals i només un 30% a personal. 

 

Pel que fa les activitats, l’Institut de Cultura va programar l’any 2015 un total de 63 

espectacles d’arts escèniques, i això suposa una mitjana d’ 1,2 representacions a la 

setmana; més de 200 concerts, que equivaldrien pràcticament a 4 a la setmana; més 

de 25 exposicions i 70 actes paral·lels vinculats al patrimoni cultural i natural, i 125 

activitats lligades a les lletres. A més, cal esmentar els tres focus d’activitat amb 

important projecció exterior com són el Festival Sismògraf, mercat estratègic de la 

dansa a Catalunya; el Festival de Literatura MOT, coorganitzat amb l’Ajuntament de 

Girona, o el Festival de foc i llum, Lluèrnia, organitzat en col·laboració amb l’Associació 

Lluèrnia. 

 

Respecte al consum cultural en l’àmbit de les arts escèniques i la música, la xifra va 

arribar a quotes durant l’any 2015 de més de 47 mil espectadors, amb una despesa per 

part de la ciutadania en la compra d’entrades i abonaments de més de 163.000 euros 

(una mitjana de 5 euros l’any per habitant).  

Pel que fa als museus d’Olot, l’any 2015 van registrar dades de visitants a l’entorn dels 

75.500, dels quals pràcticament un 30% van ser escolars. Aquesta xifra significa una 

entrada mitjana de 207 persones al dia. Per la seva banda, la mitjana diària de visites a 

la Biblioteca Marià Vayreda és de 510 persones, amb un xifra de préstec diari de 285 

llibres respecte a un fons de 95.118 exemplars. 

 

L’informe inclou també algunes dades d’activitat econòmica vinculades a la indústria 

cultural, elaborades a partir de les estadístiques de centres de cotització d’empresa del 

Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat. En aquest sentit, la Garrotxa té 

61 centres de cotització culturals, que ocupen un total de 269 persones. Això significa 

un pes específic del 3% en relació amb el nombre d’empreses registrades a la comarca, 

que és de 1.919. Val a dir que aquesta xifra no inclou les dades relatives als 

professionals autònoms –amb tota probabilitat altes en aquest sector-, atesa la 

dificultat d’acotar la seva classificació d’activitat econòmica en els censos disponibles. 
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Introducció

L’informe recull les dades estadístiques culturals proporcionades per l’Institut Municipal de Cultura d’Olot i per 
tant relatives exclusivament a la capital de la Garrotxa i a l’àmbit de la gestió pública. En aquest context, els 
resultats no tenen en compte la realitat de la resta de municipis de la comarca, alguns dels quals, això no 
obstant, desenvolupen activitat cultural en determinats períodes de l’any. Tot i això, i amb l’objectiu d’avançar en 
els propers anys cap a una mostreig estadístic d’abast comarcal, l’informe inclou dades relatives a la indústria 
cultural de la Garrotxa, obtingudes a partir dels censos d’activitat econòmica del Departament d’Empresa i 
Ocupació.

En les següents pàgines, els ciutadans tenen a la seva disposició informació actualitzada relativa a l’any 2015 
sobre finançament públic dedicat a Cultura, activitat i consum cultural en l’àmbit de les arts escèniques, la 
música, el patrimoni o les lletres, nombre d’empreses vinculades a la indústria cultural a la comarca, etc. Més 
informació www.olotcultura.cat.



2. Finançament públic en cultura



3. Finançament públic en Cultura

L’Ajuntament d’Olot destina un 8,8 de la seva 
despesa en Cultura (2.600.000 euros)

Despesa Ajuntament d'Olot

26.659.960,00; 91%

2.600.000,00; 9%

Altres

Cultura

Aquesta despesa s’incrementa fins a 
3.099.697 euros, arran dels ingressos 
generats per l’activitat cutural
(499.697 euros)

La despesa en cultura per 
habitant a Olot va ser l’any 
2015 de 91,31 euros per 
persona.

3.094.014

24.853Superàvit

21.590Inversió

472.668
Convenis altres 
entitats

357.834
Manteniment i 
submini

1.209.415Activitats

1.007.654Personal

Despeses 
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Despeses Cultura 2015

33%
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3. Activitat cultural



3. Activitat cultural: Arts Escèniques

Representacions per gènere
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L’any 2015 l’Institut de Cultura ha 
programat 63 espectacles d’Arts 
Escèniques a Olot, el que equival a una 
mitjana de 1,2 representacions a  la 
setmana.

Del conjunt de les activitats, un 54% 
corresponen a l’àmbit Teatre, un 21% al Circ, un 
16% a la dansa, i un 9% a altres.

18 de les 63 actuacions programades (28%) 
pertanyen a companyies o creadors locals, tant 
de caràcter professional com amateur.

Programació Arts Escèniques Olot Cultura

Festival Sismògraf. Mercat Estratègic de  la Dansa a Catalunya

L’any 2015, el Festival de Dansa Sismògraf va passar a 
ser, amb el suport de la Generalitat, mercat estratègic de 
la Dansa a Catalunya amb la participació des del 24 al 26 
d’abril de 41 companyies de dansa contemporània i prop 
de 140 professionals de les arts escèniques (13% d’àmbit 
internacional).

Recursos educatius

Paral·lelament, s’han programat un total de 33 
espectacles de caràcter educatiu i familiar, en 
col·laboració amb l’IMEJO i Rialles Olot.



3. Activitat cultural: Música
Generes

Generes

Opera

Pop Rock

Contemporania

Jazz- Blues-gospel

Tradicional

Classic

familiar

Generes

Opera 1

Pop Rock 6

Contemporania 9

Jazz- Blues-
gospel 7

Tradicional 5

Classic 7

familiar 6

total 41

L’any 2015 s’han organitzat 
més de 200 concerts 
musicals a Olot, una mitjana 
de 4 a la setmana.

De la totalitat de la 
programació musical, el 50% 
ha estat organitzada o 
impulsada directament per 
l’Institut de Cultura  i la resta 
per entitats i promotors 
privats.

En total des de l’àmbit de música del l’Institut de Cultura s’ha gestionat la 
contractació i/o realització de prop de  100 activitats musicals. A més de la 
programació directe, xifrada en 41 concerts, s’han promogut les següents activitats:
�Juntament amb l’IMEJO es varen programar 2  concerts emmarcats en el programa Torín Line Up amb 
sis grups novells.
�Juntament amb la Biblioteca Maria Vayreda s’ha organitzat la Revetlla de Sant Jordi amb un 
homenatge a Ovidi Montllor a càrrec de VerdCel
�S’ha realitzat un concert emmarcat en el Festival de Músiques religioses de Vic amb la formació
quartet vocal.
�S’han programat a través de l’IMPO el concerts de la Trailwalker, un concert de l’Olot X2 i un al 
Tapodrom i s’ha es va assessorar en la programació dels sopars al volcà.
�Es gestiona la programació musical de les Festes del Tura on es varen contractar 49 activitats 
musicals.
�Es va participar en la programació excepcional d’un concert de jazz amb la formació Noruega Atomic
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3. Activitat cultural: Música

A part de la programació on l’Institut de Cultura 
incideix directament, a Olot hi ha entitats i 
privats que organitzen concerts, entre ells:
Escola Municipal de Música, ElMini, Músics 
Associats, L’Associació Sardanista Olot, Flor de 
Fajol, Ofolk, Bar Líquid , Bar Bruixes i Maduixes, 
Orfeo Popular Oloti. Aquesta programació queda 
distribuïda per gèneres i espais d’acord al 
quadre annexe.

ALTTRES ACTES MUSICA TIPOLOGIA

Rock Clàssica Tradional Altres descripció

Concerts Bar Bruixes 30 tots els dissabtes a la tarda

Ofolk 3 4 concerts anuals

Concert de cobla 1 febrer casal marià

Música per la pau (EMO) 1 Març teatre

Fil Musical 8 Març Olotx2

Festival ElMini 20 Festival (març)

Concert Raimón 1 Teatre

Cor de cambra del palau 1 St Esteve

Concert Homenatge Xucupà 1 plaça de braus (juny)

Concert jornades de Yoga 1 Pavelló (juny)

Cornamusam 3 cap de setmana Juny

Concert bar líquid 12 un divendres al mes

Sardanes i balls de saló al firal 7 tots els diumenges d'estiu

Marco Mezquida trio 1 carbonera

Concert de Nadal Corals 
olotines 1 torín

Concert Xantre a batet 1 concert de nadal

Concert Orfeó popular 4 2 1 durant tot l'any

TOTAL 47 5 16 31 100

Programació privada

47

5
16

31

Rock

Clàssica 

Tradicional

Altres

Tipologia de concerts privats



3. Activitat cultural: Patrimoni

8

1

3

Producció pròpia Producció en col·laboració Producció externa

Museu de la Garrotxa. Exposicions temporals

Museu dels Volcans. Exposicions temporals

2 2

Producció en col·laboració Producció externa

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES A LES EXPOSICIONS 
�4 activitats diverses (acció poètica sobre el quadre El 
roure de Berga i Boix a càrrec de Dr. Sam Abrams, joc de rol 
Cambra de meravelles, dues sortides per recollir crancs, 
una sortida de coneixement dels líquens)
�2 xerrades (papallones i líquens)
�10 conferències Interrogants Ciència
�6 projectes rebut a la Beca Oriol de Bolòs
�31 visites guiades a les diferents exposicions temporal, de 
les quals 7 amb traducció al llenguatge de signes
�6 jornades (Museus ahir, museus avui i Jornades sobre 
museus, recursos digitals i transmèdia)
�2 activitats infantils per nens de 2 a 6 anys
�9 tallers familiars 
�1 Projecció audiovisual

ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES

El número d’escolars atesos pels Serveis Pedagògics 
durant el 2015 en visites al Museu de la Garrotxa, Museu 
dels Volcans i Museu dels Sants sumen un total de 8.885 
escolars més 1.097 persones de grups adults, jubilats i 
altres.

RESTAURACIÓ DE 
PECES DEL FONS DELS 
MUSEUS

Durant el 2015 s’han 
restaurat  88 obres o 
objectes del fons dels 
Museus per les 
diferents exposicions

CESSIÓ D’OBRES 
32 Peces 
cedides 
temporalment a 
diferents museus

RECOLLIDA 
D’OBRES
587 obres o 
objectes

Els Museus d’Olot han organitzat més 
de 25 exposicions durant l’any 2015 i 
més de 70 activitats paral·leles 
lligades al patrimoni local i comarcal.

6

0

2

4

6

8

10

1

Exposicions t emporals

Museu dels Sants. Exposicions 
temporals



3. Activitat cultural: Lletres
FONS BIBLIOTECA

92.658 95.212
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7.980
4.736 94

Material bibliogràfic

CD

DVD

Revistes corrents

Altres Activitats

Sessions Usuaris

Activitats totals 124 3.838

Visites escolars 35 789

Altres visites guiades 3 35

Hores del conte 21 702

Clubs de lectura 26 324

Exposicions 6

Conferències i presentacions 10 267

Audicions, concerts, etc. 8 1.143

Altres activitats 15 578

Amb 95.212 exemplars, la Biblioteca 
ha incrementat el seu fons bibliogràfic 
un 1% respecte el 2014

A més del servei de prèstec, la 
Bibiloteca ha organitzat prop de 125 
activitats paral·leles.

61.664

33.548

Préstec

Exclòs

Tipologia del fons

Tipologia del fons 
segons prèstec



4. Consum Cultural



4.Consum cultural: Arts Escèniques

16.604 espectadors han assistit als 63 espectacles 
de la programació d’Arts Escèniques de l’Institut de 
Cultura d’Olot.

Aquesta xifra suposa una ocupació d’un 85% 
respecte l’aforament disponible en els diferents 
espais escènics, fonamentalment el Teatre Principal 
i la Plaça de Braus.

10.559 persones, en la seva majoria nens en edat 
escolar, han assistit a les representacions de la 
programació educativa i familiar. 87 persones 
jubilades han gaudit també d’alguns dels 
espectacles d’aquesta programacó, gràcies al 
programa Al Primer Pis.

Nivell d'ocupació

19469
16604
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25000
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Aforament disponible

Assistents

El Festival de Dansa Sismògraf va registrar una xifra 
de 11.500  espectadors, dels quals 2.085 van 
assistir a espectacles de pagament amb un nivell 
d’ocupació del 99%

38.663 espectadors a les activitats d’Arts 
Escèniques, xifra que equival a un  70% de la 
població de la Garrotxa.

La despesa total en compra d’entrades i abonaments ha estat de 
93.813 euros.



4. Consum cultural: Música

9.000 espectadors van participar en 
els 41 actes musicals programats 
directament des de l’Institut de 
Cultura d’Olot durant l’any 2015.

33

8

Concerts de pagament

Concerts gratuïts

Tipologia de concert segons preu

�Del total de concerts programats, 
6.979 persones van assistir a 
concerts de pagament i 2.115 a 
concerts gratuïts.

�El preu mig de les entrades és de 
10 euros, el que equival a una 
despesa aproximada en música de 
70.000 euros.

�Amb una població censada a la 
Garrotxa de 56.036 habitants (1 de 
gener de 2014), s’estima una 
despesa mitja per habitant en 
música d’1,2 euros per persona.



4. Consum cultural: Patrimoni

75.466 persones van visitar els Museus 
d’Olot durant l’any 2015, el que equival a 
una mitjana de 207 persones diàries

D’aquests, 44.927 van visitar les 
exposicions permanents del Museu de la 
Garrotxa, el Museu dels Volcans, la Casa 
Museu Can Trincheria i el Museu dels Sants 
i 30.539 les exposicions temporals.
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4. Consum cultural: Lletres

Cens de la població: 
33.913 (desembre 2014)
Dies que ha estat oberta la 
biblioteca: 282
Total de documents de la biblioteca: 
95.118 
Total de visitants de la biblioteca: 
144.010 (2014 = 150.282) 

Nombre total d'unitats prestades

80.325 82.425
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Prèstec per seccions

�La mitjana diària de 
visites a la Biblioteca 
d’Olot és de 510 
persones

�Cada dia es presten 
una mitjana de 284 
llibres

2.137

1.127

1.614

729

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Peticions fetes Peticions rebudes 

2015

2014

Prèstec interbibiotecari



5. Promoció i difusió cultural



5. Promoció cultural

Elements de comunicació regulars

�Distribució de 5.000 exemplars de cada una 
de les dues edicions anuals de l’Agenda Olot 
Cultura.
�Distribució mensual de 2.000 unitats de la 
revista cultural El Plafó (9 edicions/any)

Comunicació digital

66.354 visites al web, el que equival a 
un increment del 16% respecte 2014

La web d’Olot Cultura va registrar el 
2014 un total de 43.659 usuaris, un 
25% més que l’any anterior.

E-mail marketing a 7.062 contactes, 
amb mitjana d’obertura del 25%.

Xarxes socials

Seguidors (a dia d’avui, no 2015): 979
Abast 2014 (maig a desembre): 58.24
Abast 2015: (maig desembre): 61.023

I
Obertura del compte a l’abril
Followers (dia d’avui, no 2015): 554
Likes abril-desembre 2015: 1196

Seguidors 2014 (setembre a desembre): 1.693
Seguidors 2015 (setembre a desembre): 3.080
Seguidors 2015 : 6.521

Impacte Sismògraf
Nombre de mitjans diferents on va aparèixer Sismògraf: 34
Nombre total d’aparicions a mitjans: 125
Audiència total: 45.000 persones

Valoració econòmica de les aparicions en premsa: 270.000 euros

Festival Lluèrnia
El dia del festival és un dels dies en què vehicles van passar pel túnel de 
Bracons durant el 2015 (5.658 vehicles). 

Festival MOT 
125 impactes en premsa



6. Indústria Cultural



6. Activitats econòmiques vinculades a la indústria cultural

La Garrotxa té 61 centres de cotització
d’empresa vinculats a la indústria cultural, que 
ocupen a un total de 269 persones.

El pes de la indústria cultural és d’un 3% en 
relació al nombre d’empreses registrades a la 
Garrotxa (1.919).

Aquesta xifra no inclou les dades relatives a 
professionals autònoms, atesa la dificultat
d’acotar la seva classificació d’activitat
econòmica en els censos disponibles.

Els sector econòmics que s’inclouen en les indústries culturals i creatives
responen als codis següents de la classififació catalana d’activitats
econòmiques 2009:

Municipi
Grup 

econòmic

Comptes de 

cotització Treballadors

Besalú
711

Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria i altres activitats relacionades

amb l'assessorament tècnic
1 1

Beuda
476

Comerç al detall d'articles culturals i recreatius en establiments

especialitzats
1 1

Mieres 900 Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 1 1

Olot 181 Arts gràfiques i activitats dels serveis que s'hi relacionen 6 25

Olot
476

Comerç al detall d'articles culturals i recreatius en establiments

especialitzats
10 34

Olot 581 Edició de llibres, periòdics i altres activitats d'edició 2 7

Olot 591 Activitats cinematogràfiques, de vídeo i de programes de televisió 2 12

Olot 601 Activitats de radiodifusió 1 9

Olot 602 Activitats de programació i emissió de televisió 1 5

Olot 639 Altres serveis d'informació 4 8

Olot
711

Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria i altres activitats relacionades

amb l'assessorament tècnic
18 96

Olot 731 Publicitat 1 3

Olot 741 Activitats de disseny especialitzat 1 2

Olot 742 Activitats de fotografia 1 1

Olot 900 Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 1 6

Preses, les 181 Arts gràfiques i activitats dels serveis que s'hi relacionen 1 37

Preses, les
711

Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria i altres activitats relacionades

amb l'assessorament tècnic
1 3

Preses, les 900 Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 2 8

Sant Feliu de 

Pallerols
731

Publicitat
1 1

Sant Joan les Fonts
476

Comerç al detall d'articles culturals i recreatius en establiments

especialitzats
1 1

Sant Joan les Fonts 900 Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 2 6

Santa Pau 322 Fabricació d'instruments musicals 1 1

Vall d'en Bas, la
711

Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria i altres activitats relacionades

amb l'assessorament tècnic
1 1

Total 61 269

Font:  Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació


