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Carta de serveis de la Xarxa d’Equipaments Culturals                                                       C-11/2018 

Indicadors de gestió i avaluació 2018 

Nombre de sol·licituds per activitats puntuals Centres Cívics Les Planes - Sant 
Pancraç - Gaudí i Torreblanca (organitzades per Ajuntament, entitats i empreses) 

87 

Nombre de sol·licituds i dies d'us per activitats al Teatre Mercè Rodoreda 45 

Nombre de sol·licituds i dies d'us a l'auditori Miquel Martí i Pol per activitats 56 

Nombre de sol·licituds i us puntual al Centre Jujol - Can Negre 4 

Nombre d'activitats fixes per entitats als centres cívics (entitat - activitat no dies) 25 

 Centre cívic Les Planes 11 

 Centre cívic Gaudi 3 

 Centre cívic Torreblanca 1 

 Centre cívic Sant Pancraç 3 

 Centre cívic Miquel Martí i Pol 2 

 Centre cívic Mercè Rodoreda 5 

Nombre total d'activitats realitzades als equipaments culturals (inclou arts 
escèniques professionals) 

231 

Nombre total d'assistents a les activitats als equipaments culturals (no inclou 
assistents programació escènica professional, escola municipal d'art, Centre Jujol - 
Can Negre i biblioteques i programa cursos) 

30.969 

 Teatre Mercè Rodoreda 12.824 

 Auditori Miquel Martí i Pol 13.300 

 Centre cívic Les Planes 4.650 

 Centre cívic Gaudi 195 

 Centre cívic Torreblanca - 

Ingressos per lloguer d’equipaments culturals 16.841,95 € 

Nombre d'activitats realitzades per entitats i centres educatius de Sant Joan Despí 
als equipaments culturals 

112 

 Auditori 28 

 Centres cívics 52 

 Mercè Rodoreda 32 

Nombre d’assistents a les activitats realitzades per entitats de Sant Joan Despí 22.990 

 Auditori 4.750 

 Centres cívics 6.500 

 Mercè Rodoreda 11.740 

Despeses per activitats en equipaments sense subministres ni personal (tècnics i 
recepció) 

13.787,54 € 

Nombre de queixes contestades 0 
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Escola municipal d’art 2018 

Nombre de grups de les tècniques escola d’art (ioga, cuina, pintura adults, art per 
a infants, ceràmica, moda i fotografia) 

25 

 Ceràmica 3 

 Moda 3 

 Pintura 2 

 Ioga 4 

 Fotografia 2 

 Cuina 3 

 Art per a Infants 8 

Nombre d’inscrits per gènere Home - Dona tallers anuals 256 

 Homes 51 

 Dones 205 

Nombre d’alumnes inscrits primer trimestre Curs 17-18 256 

Nombre d’alumnes inscrits segon trimestre Curs 17-18 255 

Nombre d’alumnes inscrits tercer trimestre Curs 17-18 256 

Nombre d’activitats jornades culturals 14 

Nombre de participants jornades culturals 246 

Nombre de tallers a l’espai Fodieslab de curta durada 14 

Nombre de participants als tallers Fodieslab de curta durada 142 

Nombre de tallers de curta durada monogràfics 0 

Nombre de tallers Art per a Infants 8 

Nombre d’alumnes inscrits Art per a Infants 72 

Balanç d’ingressos Escola Municipal d’Art tallers anuals 63.329,50 € 

Balanç d’ingressos espai Fodieslab de curta durada 996 € 

Balanç d’ingressos sessions monogràfics i jornades monogràfiques 0 € 

Balanç despeses capítol II per servei emart 67.332,69 € 

Estadística de les valoracions i satisfacció del servei (Programa happy click) 8,19 sobre 10 

 

 

 

Data de revisió indicadors: juny 2019 

Propera revisió prevista: gener 2020 

 


