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DADES DE L’ÀMBIT CULTURAL DE LA GARROTXA APORTADES PELS AJUNTAMENTS DE LA
COMARCA I L’INSTITUT DE CULTURA DE LA CIUTAT D’OLOT PER A L’OBSERVATORI PER AL
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE LA GARROTXA 2021.
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Memòria 2020

L’any 2020, l’activitat cultural d’Olot va patir, com tots els sectors, les conseqüències de la pandèmia mundial
per la Covid 2019. El període de confinament i les mesures de prevenció posteriors decretades per pal·liar els
seus efectes van provocar una davallada important de l’activitat, que s’ha traduït en una disminució substancial
de tots els indicadors culturals de l’Observatori. Això no obstant, malgrat la crisi sanitària, l’Institut Municipal
de Cultura d’Olot va fer un esforç per no aturar la cultura a la ciutat i va adaptar ràpidament tant la programació
com els seus equipaments a les noves circumstàncies. Un exemple d’això va ser la transformació del festival
Sismògraf a la tardor o el cicle “Encontres a la II Fase” celebrat durant el període de desescalada del primer
confinament, amb el qual es perseguia un doble objectiu: reemprendre l’activitat presencial i donar suport als
professionals del sector, fortament castigats per la pandèmia.

Tot i no decréixer substancialment la inversió municipal, que es va mantenir en els 2,8 milions d’euros, es van
programar gairebé un 55% menys d’espectacles d’arts escèniques i música (-77%); 19 exposicions enfront de
les 27 de l’any anterior, o 55 xerrades i presentacions de llibres, un 55% menys que l’exercici 2019. I,
lògicament, tant per la suspensió d’activitats com per l’obligada reducció dels aforaments, la participació
ciutadana també es va veure minvada. En xifres, la pandèmia va fer disminuir en gairebé un 65% el nombre
d’espectadors d’arts escèniques, en un 71% els visitants als museus i en pràcticament un 45% el nombre de
visites diàries a la Biblioteca, que van passar de 430 a 233.
Tot i l’excepcional situació, però, l’Institut Municipal de Cultura va intentar durant tot el 2020 continuar realitzant
un important esforç de comunicació per fer arribar la cultura a totes les llars durant els mesos de confinament i
per animar a consumir-ne durant els períodes de reobertura. Aquest esforç es va traduir en mantenir la línia
ascendent en les dades de seguidors de Facebook, Twitter i Instagram, probablement les úniques xifres
positives de la taula.
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Treball per àmbits:
ARTS ESCÈNIQUES
MÚSICA
LLETRES
PATRIMONI i ARTS VISUALS
FESTIVALS
Àmbits Transversals:
CESSIÓ D’ESPAIS
COMUNICACIÓ
SERVEIS CENTRALS

Memòria 2020

ARTS ESCÈNIQUES

Programació pròpia:
* 9 espectacles teatre
* 25 espectacles de dansa (Amb
Sismògraf)
* 5 espectacles de circ
* 7 espectacles LAP
(noves escenes)
* 11 espectacles familiars

ARTS ESCÈNIQUES

Memòria 2020

Recursos Educatius escènics i musicals:

13 espectacles = 41 passis
3.229 alumnes en horari lectiu
Suport a les Arts Escèniques a Olot (assessorament, acompanyament)
Grups de teatre amateurs i companyies professionals del municipi.

Acolliment de projectes d’entitats DANSEM GARROTXA, RIALLES, DINAMIG, GRUP
INTERELIGIÓS, ETC.

Cessió del teatre a altres events: 5 cessions
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MÚSICA
A Olot s’han comptabilitzat 46 CONCERTS
61% organitzats per administració local
39% organitzats per entitats privades

61% = 28 concerts organitzats directament per l’àrea de música.
I 18 en els que l’administració local hi ha participat
I d’aquests, formen part de la programació pròpia d’Olot Cultura:
2 de clàssica + 4 jazz + 3 tradicional + 7 pop-rock
4 concerts familiars + 6 cançó d’autor
2músiques del món

SALA TORIN: 40 activitats (propis i cessions a entitats)

Memòria 2020

ARTS ESCÈNIQUES
i MÚSICA

ocupació
% ocupació

10.913 espectadors en recintes tancats
65% d’ocupació respecte l’aforament disponible

Aforament ocupat

Aforament lliure

Memòria 2020

ÀMBIT
LLETRES

Biblioteca
Festival MOT
Edicions Municipals
Suport Edicions Locals
Xerrades i presentacions llibres i literatura

Memòria 2020

ÀMBIT
LLETRES
Biblioteca Marià Vayreda
Oberta 224 dies l’any
258 visitants diaris (de mitjana)
58.987 usuaris anuals
102.955 fons documentals
37.323 són exclosos de préstec
65.632 són de préstec

S’han prestat 49.880 unitats durant l’any 2020
Una mitjana de 227 objectes al dia

Memòria 2020

ÀMBIT
LLETRES
Biblioteca Marià Vayreda
200 Activitats a la biblioteca
Que han atret a 1.279 persones
* 13 hores del conte
* 7 sessions clubs de lectura
* 5 exposicions
* 2 xerrades
* 3 concerts
* 22 visites guiades a escolars

NOVES TECNOLOGIES
318 usuaris únics dels ordinadors = 1.649 sessions
1.948 usuaris registrats del WIFI
Iniciem servei de consultes TIC
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ÀMBIT
PATRIMONI i
ARTS VISUALS
MUSEUS D’OLOT
Museu de la Garrotxa

16.129 visitants

Museu Volcans

Museu Sants

5.349 visitants
2.404 visitants
586 assistents conferències

Casa Museu
Can Trincheria

3.600 visitants

Interrogants de la ciència

3.584 exposició permanent
12.545 exposicions temporals i activitats
paral·leles

= 28.068 persones participen
activitats dels Museus d’Olot

Memòria 2019

ÀMBIT
PATRIMONI i
ARTS VISUALS
EXPOSICIONS
TEMPORALS MÉS VISITADES
Cigarrillos París i la publicitat moderna [ 2.364 ]

Eudald de Juana i la transgressió de la forma [ 1.877 ]

Crear és respirar. Xavier de Torres [ 1.432 ]

Realisme(s) a Catalunya [ 1.392 ]

Neandertals a Catalunya [1.244 ]
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FESTIVALS a OLOT
MOT, Festival de literatura
SISMÒGRAF, Festival estratègic de dansa contemporània

EL MINI, música
CORNAMUSAM, cultura popular
LLUÈRNIA, arts visuals
PESSEBRES, cultura popular
EL MÉS PETIT DE TOTS, arts
escèniques pel mes menuts
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COMUNICACIÓ:
- Dades, dades... Ens basem amb dades reals
per avaluar i prendre decisions.
- La Guilla. Encetem un projecte per
comunicar-nos amb el públic de 0 a 6 anys (i
els seus pares, és clar). Ho fem amb els
companys d’educació.
- Societat Anònima. Avantatges per als
“sospitosos habituals”. No ho diguis a ningú...

Memòria 2020

COMUNICACIÓ:
- Tendir a reduir el paper. Suprimim el llibret
Agenda Olot Cultura, fem un Plafó més
complet i un calendari mensual A3 molt
visual i potenciem l’agenda web i l’app.
- Inici del canvi d’estratègia en les campanyes
d’email màrqueting. Per què tothom rebi allò
que li interessa, ni més, ni menys.
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INSTAGRAM: SEGUIDORS PER SETMANES:
Seguidors Instagram
4100
3800
4050
3600
4000
3400
3950
3200
3900
3000
3850
2800
3800
2600
3750
3700
2400

Seguidors 31 desembre: 5.279
Són 1.433 seguidors més que l’any passat (un 37,25% més)

MEMÒRIA 2020

TWITTER: SEGUIDORS PER SETMANES:
DATA

Seguidors TWITTER
3550
3500
3450
3400
3350
3300
3250
3200
3150
3100

Seguidors 31 desembre: 3545
Són 394 seguidors més que el mes passat (un 13% més)

01/01/2020
06/01/2020
13/01/2020
20/01/2020
27/01/2020
03/02/2020
10/02/2020
17/02/2020
24/02/2020
02/03/2020
09/03/2020
16/03/2020
23/03/2020
30/03/2020
06/04/2020
13/04/2020
20/04/2020
27/04/2020
04/05/2020
11/05/2020
18/05/2020
25/05/2020
01/06/2020
08/06/2020
15/06/2020
22/06/2020
29/06/2020
06/07/2020
13/07/2020
20/07/2020
27/07/2020
03/08/2020
10/08/2020
17/08/2020
24/08/2020
31/08/2020
07/09/2020
14/09/2020
21/09/2020
28/09/2020
05/10/2020
12/10/2020
19/10/2020
26/10/2020
02/11/2020
09/11/2020
16/11/2020
23/11/2020
30/11/2020
07/12/2020
14/12/2020
21/12/2020
28/12/2020
31/12/2020

SEGUIDORS
3151
3156
3165
3176
3198
3202
3208
3213
3225
3226
3237
3252
3261
3273
3285
3291
3303
3311
3324
3330
3338
3345
3348
3354
3360
3371
3375
3384
3387
3394
3402
3405
3414
3422
3427
3425
3437
3449
3457
3465
3468
3470
3474
3479
3490
3494
3503
3506
3514
3523
3530
3539
3545
3545
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FACEBOOK: SEGUIDORS PER SETMANES:
DATA

Seguidors Facebook
2300
2250
2200
2150
2100
2050
2000

Seguidors 31 desembre: 2241
Són 146 seguidors més que l’any passat (un 7% més)

01/01/2020
06/01/2020
13/01/2020
20/01/2020
27/01/2020
03/02/2020
10/02/2020
17/02/2020
24/02/2020
02/03/2020
09/03/2020
16/03/2020
23/03/2020
30/03/2020
06/04/2020
13/04/2020
20/04/2020
27/04/2020
04/05/2020
11/05/2020
18/05/2020
25/05/2020
01/06/2020
08/06/2020
15/06/2020
22/06/2020
29/06/2020
06/07/2020
13/07/2020
20/07/2020
27/07/2020
03/08/2020
10/08/2020
17/08/2020
24/08/2020
31/08/2020
07/09/2020
14/09/2020
21/09/2020
28/09/2020
05/10/2020
12/10/2020
19/10/2020
26/10/2020
02/11/2020
09/11/2020
16/11/2020
24/11/2020
30/11/2020
07/12/2020
14/12/2020
21/12/2020
28/12/2020
31/12/2020

SEGUIDORS
2095
2096
2098
2100
2101
2106
2107
2109
2112
2113
2115
2116
2117
2119
2121
2139
2147
2150
2152
2155
2159
2162
2164
2170
2179
2185
2190
2191
2192
2196
2198
2203
2205
2205
2205
2209
2213
2217
2222
2223
2228
2231
2231
2231
2231
2229
2224
2222
2229
2229
2233
2239
2239
2241
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1.NOVETATS 2020
1.1. Nou conveni amb el grau d'Il·lustració
Científica de la Fes d'Olot i la UdG

1.2. Activitats on-line i streamings
arran de la covid

1.3. Primeres Jornades de la Càtedra
d'Educació Can Trona- UDG

Sant Jordi Participatiu

El 28 de maig de 2020, Can Trona va signar un
conveni de col·laboració amb la FES d’Olot i la
Fundació d’Innovació i Formació de la UdG per tal
que dues estudiants del postgrau en Il·lustració
Científica de ciències naturals acomplissin els seus
projectes
de
final
d’etapa.
Les
alumnes
seleccionades foren: Mireia Quintana i Gemma
Comalada

Jornades per a compartir reflexions, recerques i
experiències al voltant del canvi educatiu que s’està
duent a terme a Catalunya en els últims anys. Es
reivindicava així la necessitat de no deixar de pensar
plegats el model educatiu que volem, el sentit de la
pràctica docent i l’horitzó cap a on encaminar el
canvi.

2. Recerca i salvaguarda del patrimoni local
2.1. Projecte SomVallBas- Covid-Express
COVID-Express ha estat un espai de participació, reflexió i també d’actuació que va tenir lloc l'octubre de 2020. El nom
ve perquè es vol que les comunitats de la Vall d’en Bas sàpiguen que no només són elles les que pateixen els efectes de
la pandèmia sinó que es veu el gran impacte d’aquest virus en les pràctiques i expressions vives. Tot plegat ha servit per:
Mantenir la conversa entre les comunitats i el projecte de sostenibilitat cultural SomVallBas cercant formes d’anar
més enllà del distanciament social.
Actualitzar les tres primeres categories (paisatge, pobles i vida rural, i valors) de les dades extretes l’estiu 2019
mitjançant un nou qüestionari i sis canals per a contestar-lo
Catalogar i analitzar les noves dades a més de fer el retorn a les comunitats fent servir els sis canals imposats pel
distanciament social.

2.2. EDICIÓ DEL LLIBRET CAMPANARS I CAMPANES DE LA VALL D'EN BAS

Fins fa poc les campanes han estat un dels mitjans de
comunicació més importants. El seu toc ha regulat la vida
de les persones marcant el pas del temps, assenyalant els
moments d’oració i els de treball, anunciant festes, avisant
de les defuncions, alertant de perills, etc. Per això, Can
Trona ha volgut donar-les a conèixer editant una guia dels
campanars de la Vall d’en Bas.
Es tracta d’un recorregut ideal per a fer en família que
permetrà a tothom qui vulgui visitar els diferents
campanars i fer-ne sonar la campana a través d’un codi QR.

A més de l'edició de la guia, es va dur a terme una
presentació del projecte Campanars i campanes de la
Vall d’en Bas’ a càrrec de Xavier Pallàs, músic i
campanòleg.
El projecte compta amb el suport de l’Ajuntament de la Vall
d’en Bas i la Diputació de Girona.

Presentació a l'auditori de Can Trona

Presentació amb
42 assistents

Campanya de promoció del llibret

2.3. Jornades Europees de Patrimoni: La Pinya i Sant Joan dels Balbs
Seguim descobrint pobles i racons de la Vall d’en Bas. Enguany s'ha dut a terme una visita guiada al conjunt
històric de la Pinya, que inclou l’església de Santa Maria de la Pinya i l’ermita de Sant Joan dels Balbs, tant com des
de l’exterior com de l’interior. La visita anà a càrrec de Miquel Àngel Fumanal i Xevi Solà.

Anècdota narrada a l'excursió: L’any 1022 apareix la primera acta de
consagració de l’església de la Pinya. Es creu que s’hi van fer reformes,
tot i que actualment, no s’aprecia res de l’època romànica excepte la pica
baptismal que es conserva a l’interior.

A Sant Joan dels Balbs la batllia, cap al 1300, va recaure sobre una
dona: Guillema de Balbs. De fet, sembla que aquest no va ser un fet
puntual atès que en aquesta zona i en aquella època les dones van
gaudir d’un cert poder.

2.4. JACIMENT DE LA DOU amb nou protocol d'exavació
arran de la COVID 19
El coronavirus ha obligat a adoptar un
protocol per seguir amb les excavacions al
jaciment de la Dou a la Vall d’en Bas.
Aquest estiu, només hi han treballat 10
persones durant dues setmanes. És una
reducció molt sensible en temps i
recursos humans respecte als anys
anteriors, però s’ha deixat tot a punt per
poder avançar més ràpidament en les
pròximes campanyes.
Malauradament, aquest 2020 el fossat, un
dels més importants del nord-est de la
península en el període Bronze Final, no
s’ha pogut excavar.

3. EL DOCUMENTAL DEL MES
Les millors estrenes de cinema documental s'han pogut veure a Can Trona - Centre de Cultura i
Natura durant tot l'any 2020.
Amb l’objectiu d’acostar el gènere documental al màxim
nombre d’espectadors possible i incrementar la presència
del documental a les pantalles cinematogràfiques, cada
mes estrenem una pel·lícula documental internacional de
qualitat, de temàtica i procedència diversa.
Arran de la crisi de la Covid-19 hem hagut de reduir
l'aforament de la l'auditori al 50% i en alguna ocasió fer
dos passis enlloc d'un, però hem pogut oferir al públic 7
films de temàtiques ben diverses per a poder reflexionar
sobre temes socials, polítics i culturals.
Els documentals s'ofereixen amb versió original i subtítols
amb català i sempre són presentants per un expert que
en fa una introducció i els fica en context per tal que el
públic pugui tenir una experiència més completa.
Un cop acabada la jornada es recomana un llibre sobre el
tema en col·laboració amb la llibreria El Drac d'Olot.

VALORACIÓ DEL CICLE ANUAL DE DOCUMENTALS

550 espectadors
12 sessions
7 films d'estrena
NOVETAT: Abans del
documental:
presentació i
recomanació de
llibres.

4. CICLE DE TALLERS PER A TOTES LES EDATS
25/01 TALLER DE LLUM PER A
INFANTS

A càrrec de l'interiorista
Lola Solanilla

24/10 TALLER DE CISTELLERIA
PER ADULTS

A càrrec de l'artesana
Ona Trepat

27/11 TALLER DE BODY PAINT
PER A JOVES

A càrrec de la influencer
Cinta Tort @zinteta

09/07 TALLER SOBRE EL CICLE

A càrrec de la psicòloga sexual
Anna Salvia

5. ESPECTACLES TEATRALS I CONTACONTES
5.1. "Monòlegs de la Vagina"
7 de març a les 7 h de la tarda a Can Trona es va representar una adaptació de l’obra de teatre Monòlegs de
la vagina d’Eve Ensler realitzada per la companyia: Les Inconyables. La representació pretenia trencar tabús i
esborrar la vergonya que moltes dones senten sobre el seu cos i la seva sexualitat en un context d’humor i
emotivitat.
La interpretació fou tot un èxit amb una assistència de públic que va omplir l'auditori de cap a cap.

134
espectadors

5.2. ELS CONTES DE L'ANNA ROCA

48 assistents
Públic familiar
50% aforament

5.3. MURMURI D'OMBRES

86 assistents
4 passis
50% aforament

6. CONCERTS AMB MESURES DE SEGURETAT
02/10 CONCERT D'ARSHAM EVOGHLI DINS LES
JORNADES DE TARDOR

02/07 SUPORT A L'ASSOCIACIÓ DE MÚSICS
AMB L'ORGANITZACIÓ D'UN CONCERT D'ESTIU

23/12 CONCERT DE NADAL A L'AUDITORI:
NIT D'ESTRELLES

La presentació de les Jornades de la Càtedra de
Renovació pedagògica de la UdG-Can Trona va acabar
amb un concert obert a tota la població del cantautor
iranià Arsham Evoghli i la seva germana.

Actuació al carrer Teixeda dels Hostalets del grup
Freedom of Choice, un duet format per la cantant
Kirsten Bolg i Jordi Figueres a la guitarra i segones
veus.

La mezzosoprano basenca Anaïs Masllorens juntament
amb el pianista Marc Romero van oferir concert per a
celebrar el Nadal, amb la intenció d’aportar llum i escalfor
després dels dies més difícils de la pandèmia.

El podeu recuperar al Canal de YouTube de Joventut i
Educació de la Vall d'en Bas.

Arran de la Covid-19 l'Associació de Músics de la Vall
va decidir fer un únic concert amb aforament limitat i
entrada gratuïta.

El concert es pot recuperar al Canal de YouTube de Can
Trona.

7. EXPOSICIONS
7.1. "L'Urushi, un art mil·lenari" de Joana Vilalta

Inauguració d'una exposició gener
2020 - abril 2020

El 2020 fa 100 anys de l'arribada de la
tècnica a Catalunya i la voliem donar a
conèixer a la comarca de la Garrotxa

El 8 de febrer va tenir lloc una demostració en
directe i un taller d'Urushi perquè la gent de
la Vall d'en Bas poguès pràcticar la tècnica

L'exposició de
l'Urushi formà
part del projecte:
"Artistes de la Vall
d'en Bas.
Va comptar amb la
visita de 396
persones

7.2. EXPOSICIÓ: "Soror, germana" de la il·lustradora Pepa Ràfols"

SOROR és una exposició de la il·lustradora garrotxina,
establerta a Barcelona, Pepa Rafòls (coneguda com a
@pepajade a les xarxes socials)
En aquesta ocasió l'artista ha volgut presentar un
conjunt de retrats fets amb aquarel·la per a representar
la mirada de l'apoderament femení.

250 visitants
entre febrer i
març.

Els diferents personatges tenen en comú la seva gran
valentina, ja que s'accepten i es presenten tal com són,
sense prejudicis. La seva mirada, la seva forma de vestir i
la seva manera d'expressar el seu gènere o la seva
sexualitat ens demostra una gran seguretat en elles
mateixes.
D'aquesta forma, Pepa Rafòls ha volgut reivindicar el
dret a viure i estimar lliurement i d'una forma digna. Els
seus personatges mostren la cara quotidiana de la lluita
feminista, ja que és en aquesta quotidianitat on trobem
una part molt important de la repressió.

7.3. EXPOSICIÓ: "Els ocells de la Vall d'en Bas"
El 25 de juliol de 2020 es va inaugurar una exposició
fotogràfica de l'ornitòleg Fran Trabalon. Totes les
fotografies d'alta qualitat han estat preses al llarg de deu
anys a diferents zones del nostre municipi, La Vall d'en
Bas.
Al llarg dels mesos que ha estat present a l'equipament,
fins al novembre de 2020, ha despertat l'interès d'un gran
nombre de persones aficionades a la natura però també
del públic familiar amb criatures amants dels animals.

També es va
realitzar una sortida
de camp per a Sortida de camp i observació d'ocells amb Fran Trabalon
observar ocells a
l'entorn de Can
Trona.

Bona valoració per
part del públic amb
un total de 1.270
visites

7.4. EXPOSICIÓ DE TALLES DE FUSTA DE JOAQUIM CASTAÑER

7.5. Preparació de l'exposició: Remences, una lluita per la llibertat
Per tal de poder dur a terme una exposició de producció pròpia s'han fet
encàrrecs específics a dissenyadors i il·lustradors. Concretament, s'han comprat
4 il·lustracions a l'il·lustrador Jordi Vila i Declòs.
A més, la comissària, Rosa Lluch, i el dissenyador, Xavier Solé, fa dies que
treballen en els continguts de l'exposició, la qual es podrà inaugurar de seguida
que s'acabin les restriccions que per causa de la Covid-19 s'han imposat aquest
darrer mes d'octubre.

7.6. EXPOSICIÓ + DOCUMENTAL: La Frontera Sud a l'ombra del Nord

8. ACTES D'INTERÈS COMUNITARI
29/01 Reunió informativa
sobre la variant

22/02 Presentació de llibre de
la basenca Eva Aixelà

26/09 Homenatge a Antoni
Badia i Margarit

Estiu 2021: Reunions dels
Casals d'estiu i Brigades Joves

9. RELACIÓ AMB ENTITATS DE LA VALL
Xerrades de l'AA.VV.
d'en Bas

Seminaris del Centre de
Sostenibilitat Territorial

Venda d'entrades i campament d'en
Fumera de les Mum's

10. RELACIÓ AMB ALTRES INSTITUCIONS

Més de 60 persones van participar a les
4 activitats que es van oferir a la Vall
d'en Bas dins el Festival Garrotxa
Volcanic Walking
organitzat per
Turisme Garrotxa amb el suport dels
ajuntaments de la comarca.

Ple absolut per a reflexionar sobre el
nou llibre de Gabi Martínez "Un cambio
de verdad" que reflexiona sobre la
pagesia, la ramaderia i la possibilitat de
realitzar canvis sobre la realitat del
sector primària.
Molts ramaders i pagesos de la zona
van participar del debat.

2a Jornada sobre els Maquis amb
col·laboració de la Vall d'en Bas. Ha portat
el títol Maquis: guerres irregulars,
resistències antifeixistes a Europa. En un
primer moment, el col·loqui estava previst
realitzar-lo a Can Trona, però a causa del
context motivat per la COVID-19, la jornada
féu per Zoom el passat 12 de juny de
2020.
3 especialistes van parlar sobre a temàtica
del maquis i la participació de voluntaris
espanyols en l’exèrcit de la França Lliure
durant la Segona Guerra Mundial.

10.1. RELACIÓ AMB ALTRES INSTITUCIONS: Exposició + Conveni amb el
Grau d'l·lustració Científica de la UdG i la FES d'Olot

10.2. UdG: CÀTEDRA DE RENOVACIÓ PEDAGÒGICA

En el marc de les primeres Jornades de la Càtedra de Renovació Pedagògica UdG-Can Trona es van reunir al
Centre de Natura i Cultura de la Vall d’en Bas una seixantena de persones (seguides per streaming per cent vint
persones més) disposades a compartir reflexions, recerques i experiències al voltant del canvi educatiu que
s’està duent a terme a Catalunya en els últims anys. Es reivindicava així la necessitat de no deixar de pensar
plegats el model educatiu que volem, el sentit de la pràctica docent i l’horitzó cap a on encaminar el canvi. A
cavall entre la història i el present i entre la teoria i la pràctica es va posar de manifest que la transformació
educativa és una realitat ben palpable als pobles i ciutats de tot el territori i que, al contrari del que es pot
pensar, la renovació és una realitat tant a infantil i primària com a secundària.

VISITES AMB ESCOLARS
STOP MOTION DE LA
LLUITA REMENÇA

L'AIGUA JUGANERA

CONEIX LA BRUIXA MAIGARDA
DEL MALLOL

Entre gener i març vam rebre 4 visites d'escolars, els quals guiats per la guia Marta Aumatell van descobrir les
activitats pedaògiques de Can Trona, en total van passar 117 alumnes que van poder descobrir la història dels
remences, prendre conciència mediambiental amb l'activitat de l'aigua juganera, i descobrir una part de la
història i l'apodarament femení amb l'activitat de la Bruixa del Mallol. Malhauradament el mes de març vam
haver de deixar d'oferir aquestaes activitat arran de la crisi de la Covid-19.

COMUNICACIÓ: Disseny de la programació i
nova imatge de Can Trona
Per tal de crear una imatge corporativa es va encomanar al dissenyador Lluc Reixach el disseny
d'un cartell per a la programació mensual de Can Trona.
L'objectiu d'aquest nou disseny és millorar la difusió i aconseguir arribar a nous públics a través de
les xarxes socials de l'equipament, el problema fou que amb el confinament, molts dels actes
programats es van haver d'ajornar i alguns fins i tot anul·lar arran de la Covid-19. No obstant això,
continuarem amb aquesta línia de disseny durant tot l'any 2021 per a poder aprofitar l'esforç.

749
Usuaris de l'Oficina de
Turisme

Nombre total
d'usuaris:
3.369

1.704

749
Usuaris de l'Oficina de
Turisme

Espectadors i
participants en actes
culturals

230
Alumnes i infants que
han passat per les
activitats educatives
de Can Trona

Cal tenir en compte que
arran de la covid-19 s'han
hagut de reduir
aforaments al 50% i que
del 13 de març al 19 de
juny i durant el mes
d'octubre l'equipament va
restar tancar.

617
Visitants a l'Ecomuseu i
les d'exposicions

69
Usuaris Aula
Pedagògica

Creixement a totes les xarxes socials

3.268

1.322

1.206

1.186

visitants

seguidors

seguidors

seguidors

www.cantrona.cat
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cantrona@vallbas.cat
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