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L’assistència a Vic dobla la mitjana dels teatres de la demarcació de Barcelona

L’Atlàntida acaba la temporada 
amb el 77% d’ocupació mitjana
Vic

Jordi Vilarrodà

Amb el concert de cloenda 
del Festival Internacional de 
Música de Cantonigròs, diu-
menge a la tarda, L’Atlàntida 
va abaixar el teló de la seva 
tercera temporada completa. 
Una ocupació mitjana del 
77%  –que es tradueix en 
33.479 espectadors en la pro-
gramació pròpia– certifica la 
bona marxa del Centre d’Arts 
Escèniques d’Osona. Recent-
ment, un estudi comparatiu 
efectuat per la Diputació de 
Barcelona durant l’any 2013, 
amb dades de 31 espais escè-
nics de la demarcació, també  
situa L’Atlàntida per sobre 
de la mitjana d’assistents. 

Segons les dades d’aquest 
estudi, el nombre d’assis-
tents per cada 1.000 habi-
tants a L’Atlàntida és de 
708 en el cas de Vic, quan la 
mitjana en municipis d’entre 
10.000 i 60.000 habitants és 
de 252. Vic també resisteix 
la comparació amb els muni-
cipis més grans de 60.000 
habitants, on la mitjana és 
de 357 assistents per cada 
1.000 habitants. Lluís Vila 
d’Abadal, director general 
de la Fundació L’Atlàntida, 
destaca que aquestes xifres 
d’ocupació s’estan aconse-
guint “amb propostes que 
no sempre són fàcils ni les 
habituals per al gran públic”, 
sobretot per l’abundància de 
música clàssica. En l’estudi 
de la Diputació de Barcelona, 
L’Atlàntida competeix amb 
avantatge en una lliga en 
què hi juguen ciutats força 
més grans que Vic, des de 
Sant Cugat del Vallès fins a 
Manresa. “En el seu moment, 
fer un auditori amb una sala 
gran de 800 butaques era 
una aposta”, diu Vila d’Aba-
dal. Vic ofereix moltes més 
butaques en relació amb la 
seva població que la resta de 
municipis analitzats (27,4 
butaques per 1.000 habi-
tants, quan la mitjana és de 
8,4). “Això vol dir que hi ha 
més dificultat per omplir”. 
També programa més funci-
ons (14,7 per 1.000 habitants, 
quan la mitjana és de 8,5). 

L’estudi inclou també les 
dades econòmiques. Aques-
tes reflecteixen que L’Atlàn-
tida és un teatre amb elevada 
despesa de l’Ajuntament, un 
3% del pressupost munici-
pal. Repartint per habitants, 
resulta un 34,1% de despesa 
corrent per habitant, men-
tre que la mitjana és un 8,8. 
Però d’altra banda, també 
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El públic omple la platea de L’Atlàntida, en el concert solidari ‘Junts sumem”, l’octubre del 2013

Casserres tanca els 
concerts amb la Big 
Band de Manlleu

Les Masies de Roda La Big 
Band de Manlleu tancarà 
aquest dissabte el cicle de 
Vespres de Juliol, que s’ha 
dut a terme al monestir de 
Sant Pere de Casserres, amb 
un concert de la Big Band 
de Manlleu sota el títol d’In 
nomine swing. L’actuació tin-
drà lloc a 2/4 de 8 del vespre, 
i el preu de l’entrada és de 3 
euros. El cicle, organitzat pel 
Consell Comarcal d’Osona, 
va començar el 28 de juny 
amb Lídia Pujol i el seu 
espectacle Iter luminis. 

Les entrades del 26è 
Mercat de Música 
Viva, a la venda

Vic Les entrades per al 26è 
Mercat de Música Viva de 
Vic ja estan a la venda, a 
través del mateix web del 
MMVV. Després de la bona 
acollida que va tenir l’any 
passat, es manté l’abonament 
Low Cost, que permet accedir 
a tots els concerts de paga-
ment d’una jornada al preu 
de 20 euros, sempre que hi 
hagi entrades disponibles. 
També hi ha l’Abonament 
Garantit, de cinc concerts a 
escollir amb seient assegu-
rat, que val 30 euros. 

Els grups Ocellot 
i Furguson, aquest 
dissabte a la Cava

Vic La Jazz Cava acull dis-
sabte a partir de 2/4 d’11 
de la nit un doble concert 
amb grups del segell Famè-
lic. Hi actuarà Ocellot, un 
quintet barceloní marcat 
pel barroquisme musical i la 
influència psicodèlica que 
va cridar l’atenció amb el 
seu primer EP, Molsa molsa. 
El segon grup a actuar seran 
Furguson, de Gurb, que 
podrien avançar cançons del 
seu tercer treball, després de 
The leap year, que va sortir fa 
més d’un any. 

Presenten el llibre 
guanyador del premi 
Abat Oliba de Ripoll

Ripoll Aquest divendres es 
presenta a Ripoll el recull 
poètic Són les sis (Nou Canço-
ner de Ripoll), amb el qual el 
poeta manlleuenc Jacint Sala 
va guanyar la primera edició 
del premi literari Abat Oliba. 
La presentació tindrà lloc a 
les 7 de la tarda, al Museu 
Etnogràfic, amb presència 
de l’autor, que serà introduït 
per l’escriptor ripollès Ramon 
Alabau. El premi estava con-
vocat per l’Ajuntament i la 
publicació ha anat a càrrec de 
l’Editorial Neurosi. 

La captació de públic es fa amb tècniques més personalitzades

El noi que canta a la dutxa 

Vic

J.V.

El col·lectiu d’Amics de 
L’Atlàntida està format ara 
mateix per unes 4.000 perso-
nes. Si vostè en forma part 
i és una dona jove, possible-
ment haurà rebut el llibret 
de la programació amb la 
imatge d’un noi que canta a 
la dutxa. Si és home, la imat-
ge del llibret serà la d’una 
noia fent un pas de dansa. 
Aquest és un exemple senzill 
d’allò que en argot tècnic 
s’anomena ticketing i que no 
vol dir altra cosa que anar a 
buscar el client i personalit-
zar-li l’oferta segons els seus 
gustos. “Si veiem que algú ve 
a quatre concerts de música 
clàssica i no ha agafat l’abo-
nament, hem de saber per 
què i oferir-li”, explica Gem-
ma Canadell, responsable de 
Comunicació i Màrqueting. 

Atreure el consumidor 
de cultura ha deixat de ser, 
fa temps, qüestió d’obrir la 
taquilla i esperar que s’acosti 

a comprar entrades. “Hem 
de fer propostes a mida de 
cadascú, i les tecnologies ho 

permeten”. L’espectador ja 
té ganes de moure’s, però “té 
tanta oferta que a vegades 
va despistat”. Per incidir-hi 
directament un altre dels 
objectius és ampliar la base 
dels 5.000 amics –”doblar-la”, 
diu Lluís Vila d’Abadal– i 
aproximar-se als gustos de 
cadascú. D’altra banda, una 
campanya amb el nom de 
L’Atlàntida Itinerant porta-
rà la propera programació 
per tot Osona amb aquesta 
finalitat i utilitzant recursos 
imaginatius, com es va fer 
a Roda de Ter el passat dis-
sabte, en la cursa nocturna 
La Somnàmbula. A l’acabar, 
una soprano, un tenor i un 
pianista van interpretar la 
coneguda ària Nessun dorma 
de l’òpera Turandot, que 
forma part de la programació 
de L’Atlàntida per a la tem-
porada 2014-2015. “Sigui per 
això o no, ja hem venut una 
vintena d’entrades, i l’òpera 
està prevista per gairebé 
d’aquí a un any”, diu Gemma 
Canadell. 

compta amb més ingressos 
procedents del patrocini del 
sector privat, un 11,4% sobre 
la despesa total, mentre que 
la mitjana se situa, en tots 
els casos, per sota del 5%. 
Traduït en xifres concretes, 
L’Atlàntida té un pressupost 
anual d’1’5 milions d’euros, 
dels quals l’Ajuntament 

n’aporta una tercera part 
(506.660 euros). La part 
més important d’ ingressos 
ve per la venda d’entrades 
((625.025 euros), i la resta 
es cobreix entre els patroci-
nis, els ingressos pel lloguer 
d’espais i les subvencions 
que arriben del Departament 
de Cultura (107.000 euros) i 

la Diputació (40.000 euros). 
En un aspecte queda per 
sota L’Atlàntida: el nombre 
d’actes que s’hi fan per cessió 
gratuïta de les sales és baix. 
Vila d’Abadal ho defensa: 
“Són gratuïts els benèfics, a 
la resta ens hi resistim per-
què creiem que s’ha de donar 
valor a la cultura”.


