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1- PROGRAMACIÓ I ACTIVITAT REALITZADA
A L’ESPAI ESCÈNIC
Durant el 2018 L’Atlàntida, Centre d’Arts Escèniques d’Osona ha ofert un total de 96 espectacles de programació
estable repartits en dos semestres i 104 funcions. Els espectacles han conformat un conjunt de propostes
diverses amb l’objectiu d’arribar a un ampli ventall de públics.
Al llarg del 2018, L’Atlàntida ha organitzat 181 activitats (96 espectacles de caràcter professional que s’han
repartit en 104 funcions, 7 espectacles no professionals exhibits en 11 funcions, 51 activitats paral·leles de
formació o promoció de nous públics i 22 funcions escolars). Durant aquest període han assistit al teatre més
de 42.000 espectadors, dels quals 32.030 corresponen a la programació estable professional. La programació
escolar dins del projecte Anem al Teatre de la Diputació de Barcelona ha programat 13 espectacles, 22 funcions
i una assistència de 4.624 d’alumnes de primària, secundària i batxillerat.
Com en els darrers anys, la col·laboració amb entitats culturals de l’entorn ha estat una pràctica habitual i
destacada.
Quant a la programació estable (sense tenir en compte la programació escolar), L’Atlàntida ha registrat una
ocupació del 74 %.
En la classificació de la programació per gèneres es constata el predomini dels espectacles de música i es
consolida l’oferta musical com a tret singular del model cultural de L’Atlàntida, fruit de la confluència de
projecte i espais amb l’Escola de Música i el Conservatori de Vic (EMVIC) i de l’arrelada tradició musical de la
ciutat.
Els 96 espectacles professionals (sense tenir en compte la programació escolar) que s’han portat a terme el
2018 es reparteixen de la manera següent:
- 48 de música
- 34 de teatre
- 14 de dansa, circ i altres
La música clàssica segueix tenint una especial rellevància i es manifesta en tots els seus vessants: dels
solistes a les grans formacions corals i instrumentals, passant per les formacions de música de cambra. La
transversalitat de la programació musical també es demostra en l’abast i la diversitat dels intèrprets: des de
l’impuls de la nova generació de músics del país gràcies al cicle Clàssica Jove fins a la programació de figures
de primera línia internacional en el marc dels Grans Concerts, Vic 2017. Destaquen també el cicle Música de
prop, amb músics de l’entorn comarcal que sovint són docents de l’EMVIC, i els concerts de l’Orquestra de
Cambra de Vic, formació que reuneix professionals i alumnes dels últims cursos del Conservatori de Grau
Professional de Vic.
La singularitat musical conviu amb una programació plural i de qualitat que vol donar resposta a les necessitats
culturals i educatives del territori. L’Atlàntida, com a equipament de referència local, d’abast comarcal i de
vocació nacional, es posiciona des de les següents consideracions fonamentals:
- La rellevància de la música clàssica en el discurs artístic propi.
- Les sinergies amb els agents socials i culturals de l’entorn: comunitat d’Amics i Padrins de L’Atlàntida,
comunitat educativa de l’EMVIC, entitats de la ciutat i de la comarca, institucions amb vocació de mecenatge
i teixit empresarial.
- La vocació territorial, de proximitat i referència en l’àmbit local i comarcal i de projecció en l’àmbit nacional.
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- El valor arquitectònic d’uns equipaments projectats per Josep Llinàs que s’integren plenament en l’espai
públic de la ciutat i que contribueixen a la projecció social, cultural i urbanística de Vic.
Després d’un procés de revisió del sistema de gestió d’aquest servei municipal que va culminar amb una
consulta ciutadana, el Ple de l’Ajuntament ha ratificat el sistema de gestió indirecta i ha aprovat un nou
contracte-programa que determinarà les línies d’actuació estratègiques en el termini de l’1 d’agost de 2017 al 31
de juliol de 2021. Aquest acord entre l’Ajuntament de Vic, titular del servei municipal, i la Fundació L’Atlàntida,
responsable de la gestió del servei municipal, preveu un sistema de seguiment i avaluació continuada, així
com la realització d’un pla estratègic amb l’objectiu d’aprofundir en la millora del projecte cultural i educatiu
que s’està portant a terme a L’Atlàntida i a l’EMVIC.
Al llarg d’aquest any 2018 s’ha portat a terme la redacció del pla estratègic que defineix el desenvolupament
estratègic de quatre grans àmbits: model de centre, recursos humans, sistema de gestió i equipament. Tal com
estava previst, aquest treball ha comptat amb la participació d’agents externs i s’ha fet amb la complicitat de
tots els representants de la comunitat cultural i educativa. El pla estratègic s’aprovarà a finals de la temporada
18-19 i tindrà una projecció temporal de cinc anys, encara que estarà subjecte als canvis que es puguin derivar
dels contextos socioculturals i econòmics.
EIXOS GENERALS DE PROGRAMACIÓ I ACTIVITATS 2018
1- Consolidar els objectius operatius del 2016 i el 2017.
2- Treballar conjuntament amb l’Ajuntament de Vic per seguir desenvolupant el projecte Vic, ciutat musical,
amb la col·laboració de l’EMVIC i d’altres entitats locals.
3- Consolidar una línia d’espectacles teatrals més enllà dels circuits habituals, que aportin singularitat i una
qualitat destacada dins la programació de L’Atlàntida i que atreguin i fidelitzin nous públics.
4- Seguir en la creació anual d’un projecte participatiu de gran format obert a la població comarcal que
comporti un procés de selecció i formació, i que culmini en un espectacle de gran format.
5- Consolidar i ampliar el projecte L’Atlàntida Educa, i la programació escolar a través del programa Anem al teatre.
5- Consolidar les accions territorials i supraterritorials i obrir-les a tot el ventall de gèneres artístics i al màxim
de sectors socials possibles.
RESULTATS DELS EIXOS DE PROGRAMACIÓ I ACTIVITATS 2018
Tots els resultats dels eixos exposats queden recollits en la consolidació dels objectius operatius 2016-2017.
1. Desenvolupar els objectius estratègics i els continguts plantejats en el contracte-programa signat
amb l’Ajuntament de Vic l’any 2017.
1.2 - Treballar per la màxima eficàcia del Consell Consultiu de les Arts Escèniques i la Música, format
per professionals de Vic i de la comarca, que es va crear a finals de l’any 2015.
S’han anat realitzant les dues reunions anuals previstes, en els períodes durant els quals es tanca la
programació de cada semestre més alguna de suplementària per analitzar aspectes més generals. El Consell
ha fet les seves aportacions a la programació: el 2016 va proposar un cicle d’espectacles emergents de petit
format i de diferents gèneres artístics que es va posar en marxa durant el 2017 sota el nom d’Escenaris, amb
cinc espectacles en espais alternatius i amb diàlegs amb els artistes després de cada funció, que també s’ha
mantingut i consolidat el 2018 amb sis espectacles inclosos en el cicle.
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1.3- Consolidar el ritme d’una producció artística anual amb artistes del territori de caràcter
professional o semiprofessional.
Com és habitual, L’Atlàntida ha propiciat produccions d’artistes locals o hi ha col·laborat. És el cas d’estrenes
com Llibres per cremar (teatre) que després va anar a la sala Maldà, A.K.A. (teatre) que posteriorment ha
obtingut un gran ressò a Barcelona, Tornar (poesia i música), de Noemí Morral, que després ha fet gira per
Catalunya, The Beauty of It (dansa) d’Àngel Duran, que s’ha exhibit també a Alemanya i Bèlgica, Els Camins
invisibles (multidisciplinari) d’eSseLaTeatre, sobre textos de Lluís Solà, el cicle Teatre de prop (produccions
locals); dues propostes amb l’Orquestra de Cambra de Vic i els concerts de cambra que integren els cicles
Música de prop i Vespres d’estiu, entre altres produccions.
1.4- Mantenir el ritme d’una producció anual protagonitzada per col·lectius socials a fi de generar
valor social amb les diferents comunitats que hi participin.
S’han mantingut propostes creades en anys anteriors com Osona en dansa, Canta gran! o el Concert de Nadal
i se n’hi han afegit d’altres, com ara Cantem amb Sant Tomàs (espectacle benèfic participatiu), Pictofonies
Guernika, una producció amb l’Orquestra de Cambra de Vic i les tres corals osonenques més destacades, la
Trobada de Cors Gòspel d’Osona i la Festa Final del Festival Protesta.
1.5- Dissenyar anualment una proposta artística participativa adreçada als escolars de Vic i d’Osona a
fi de consolidar un projecte educatiu de gran impacte cultural.
Fem Teatre: El club dels poetes morts. Un projecte escènic participatiu protagonitzat per alumnes de secundària
i batxillerat de Vic i de la comarca dirigits per un equip professional encapçalat per Xevi Font. Una trentena
d’alumnes seleccionats a través de càstings van protagonitzar dues funcions amb un èxit important de públic.
1.6- Consolidar la col·laboració permanent amb l’EMVIC amb l’impuls anual i conjunt de cicles, màsterconcerts i produccions escèniques.
S’han consolidat projectes conjunts com Clàssica Jove, un mínim de dues produccions anuals amb l’Orquestra
de Cambra de Vic i la Producció EMVIC de final de curs, que aquest any portava per nom Concert simfònic i
coral. També s’hi sumen altres projectes en els quals l’EMVIC té una participació important, com el cicle de
cambra Música de prop i el cicle Vespres d’estiu.
El projecte Fem Teatre: El club els poetes morts ha implicat diversos professionals i alumnes de l’EMVIC i
d’altres centres educatius de Vic, com l’EART i el Centre d’Arts Visuals La Farinera.
1.7- Intensificar un seguit d’activitats de caire formatiu, pedagògic i de difusió relacionats amb la
programació de L’Atlàntida.
- Xerrades prèvies. S’han fet 12 xerrades prèvies vinculades a espectacles i a concerts.
- Xerrades divulgatives entorn del concert / Conferències a l’entorn dels textos teatrals
- Katharina Treutler, piano a càrrec del professor i músic Joan Ribé. Assistència: 60 persones.
- Quartet Gerhard a càrrec del compositor Ramon Humet. Assistència: 56 persones.
- Trio Barcelona, 50 anys, a càrrec dels mateixos intèrprets. Assistència: 64 persones.
- Academy of Ancient Music, a càrrec de Lorenzo Cópola, clarinetista i musicòleg. Assistència: 164 persones.
- El Messies de Händel, a càrrec de Joan Vives, músic i locutor de Catalunya Música. Assistència: 140 persones.
- La primera de Mahler, a càrrec d’Albert Gumí, músic. Assistència: 90 persones.
- Mozart, èxit i frustració, a càrrec de Lorenzo Cóppola, clarinetista i musicòleg. Assistència: 115 persones.
Xerrades divulgatives entorn l’òpera
- Don Carlo, a càrrec de Joan Vives, músic i locutor de Catalunya Música. Assistència: 50 persones.
- Cavalleria Rusticana i Pagliaci, a càrrec de Jordi Domènech, contratenor. Assistència: 60 persones.
Conferència a l’entorn dels textos teatrals
- Èdip, de Sòfocles, a càrrec de Joan Ferrer, doctor en filosofia i llicenciat en filologia clàssica i traductor del
grec antic. Assistència: 120 persones.
- Bodas de sangre, a càrrec de Carmen Rubio, crítica de teatre. Assistència: 60 persones.
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- Camins invisibles, a càrrec de Pep Paré, professor. Assistència: 80 persones.
Xerrades a centres
- Dins el programa Connexions de L’Atlàntida Educa s’ha fet una xerrada al centre educatiu i col·legi Sant
Miquel dels Sants de Vic. La xerrada la va fer Lluís Solà i Sala amb alumnes de batxillerat que hi van assistir
de forma voluntària. La xerrada tractava de la vida de l’autor i la seva relació amb l’obra que es va estrenar
a L’Atlàntida sobre els seus textos. L’assistència va ser de 12 joves.
Classes magistrals de teatre i de música en col·laboració amb l’Escola de Música i el Conservatori de Vic
- Classe magistral amb Albert Serra. L’Atlàntida va oferir una classe magistral als guanyadors del premi
Molta Merda de Teatre Juvenil organitzat per l’Ajuntament de Vic. Enguany, el premiat ha estat La Palangana
Teatre. El cineasta i director de teatre, Albert Serra, va oferir una classe magistral a tota la companyia on va
fer aportacions sobre com enfocar les representacions teatrals. Assistència: 22 persones.
- Classes magistrals de música amb:
Màster amb Vicens Prats, flauta solista de la prestigiosa Orquestra de París. Assistència: 15 alumnes.
Màster amb piano-duo Burgalla and Stambolov, dos professors de piano i música de Cambra del
Conservatori Superior del Liceu. Assistència: 25 alumnes.
Escenari secret
Més d’una trentena de persones van poder gaudir de les propostes de l’Escenari secret, una experiència
artística que té com a objectiu premiar el públic fidel i arribar a nous públics.
- Debats amb artistes. Dins els cicles Escenaris i Teatre de prop, que inclouen projectes interdisciplinaris de
petit format adreçats en general a la creació de nous públics, s’ofereix al final de cada un dels espectacles un
diàleg amb l’equip creatiu obert al públic assistent.
- Formació i sensibilització. Aquest 2018, una de les persones de l’equip de programació ha entrat a formar
part del projecte PRO365SISMO (un dispositiu d’acompanyament per a professionals de la gestió escènica en
l’àmbit de la dansa, les arts del moviment i la creació contemporània que es desenvolupa l’any 2018), i així
anem treballant aquesta línia d’aproximació i sensibilitat cap a la dansa i el moviment corporal per poder
potenciar la programació de dansa i la creació de nous públics, començant per la formació de l’equip humà
de L’Atlàntida.
- Osona en dansa. En el projecte anual Osona en dansa s’han implicat la majoria de centres de dansa de Vic i
d’Osona, que sota l’impuls de la trobada anual a L’Atlàntida, han treballat conjuntament una vegada més en
una mateixa direcció i sota un mateix criteri artístic.
1.8- Potenciar i donar més rellevància al cicle Clàssica Jove per convertir-lo en una plataforma per
a la projecció dels joves valors de la música del nostre país i consolidar-lo com a festival de música
jove, accentuant-ne el caràcter de mercat per a nous talents i la voluntat de mobilitzar un públic jove
allunyat generalment d’aquest sector artístic.
Fruit de la reflexió i el treball del 2017, l’any 2018 hem reforçat de manera important tot el caràcter del cicle,
s’ha creat una nova imatge gràfica i s’han portat a terme noves accions per a la creació de nous públics:
concurs divertimento, cinema a la fresca, tallers, Mozart al carrer, exposicions monogràfiques a les llibreries
de Vic, conferencies divulgatives que han ajudat a reforçar la programació.
S’ha obert també el grup de concerts Vespres d’estiu a intèrprets destacats de Catalunya, amb col·laboracions
amb l’Escola de Música de Barcelona i Joventuts Musicals de Catalunya.
1.9- Continuar treballant per a una programació que incorpori propostes específiques per a públic jove
i crear un nou format que s’anomenarà “Espai Concert”.
El 2018 ha continuat augmentant l’oferta d’Escena 25 i això s’ha reflectit en l’augment d’usuaris que se n’han beneficiat.
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També hem creat l’Espai Concert, a peu dret i amb servei de bar que permet un ambient més informal per a
concerts de música jove.
S’han ofert diversos espectacles enfocats sobretot al públic jove:
- Festa inaugural de la temporada
- Cicle Escenaris (6 espectacles)
- Festa final del Festival Protesta
- The Sey Sisters, concert final de gira
- A.K.A. (estrena), un monòleg dirigit per Montse Rodríguez
- Mishima (Espai Concert)
- Fem Teatre: El club dels poetes morts, representat per adolescents i joves (2 representacions)
- Una dona sense importància (guanyadora de la Mostra de Teatre Jove de Vic)
- L’Orquestra de Cambra de Vic amb Alba Carmona (Clàssica Jove/Joves talents)
- Núria Graham i El Petit de Cal Eril en concert (Espai Concert)
- Foramuralla, festival de música
- Cicle Clàssica Jove
1.10- Seguir consolidant la qualitat, quantitat i difusió de la programació del cicle Grans Concerts per
assolir l’objectiu inicial de convertir-lo en un referent nacional que situï L’Atlàntida com a equipament
de singularitat en el camp de la música clàssica de primer nivell.
El 2018 s’han mantingut els mateixos criteris que els anys anteriors, amb propostes internacionals i figures
capdavanteres de la música clàssica, tant de fora com del nostre país: Quartet Gerhard, Trio Barcelona en el
seu 50è aniversari, Academy of Ancient Music, El Messies de Händel, amb l’Orquestra de Zurich i el Cor de
Cambra del Palau sota la direcció de Daniel Hope. Dins el capítol habitual de Joves Intèrprets vam presentar
la pianista alemanya Katharina Treutler.
1.11- Mantenir els cursos o tallers anuals de formació artística en els seus diferents gèneres (Acadèmia
Internacional de Quartets, tallers de dansa, de teatre jove, de circ...), que es complementen amb
activitats de caire pedagògic i de difusió.
El 2018 s’han portat a terme diverses activitats:
- Classe magistral de teatre Jove amb Albert Serra. El grup La Palangana va ser el guanyador de la Mostra
de Teatre Jove de l’Ajuntament de Vic. El premi consistia en una representació a L’Atlàntida i, prèviament a
aquesta actuació, els membres de la companyia i els seus col·laboradors van rebre una classe magistral del
prestigiós cineasta català Albert Serra. La sessió organitzada per L’Atlàntida va durar quatre hores amb més
d’una vintena de joves participants.
- Màster-concerts. Juntament amb l’EMVIC, L’Atlàntida programa dos màster-concerts, en els quals es convida
un reconegut intèrpret musical a fer un concert. Abans d’aquest concert, l’intèrpret imparteix unes quantes
classes magistrals als alumnes de l’EMVIC. Els artistes que van prendre-hi part el 2018 van ser el flautista
Vicens Prats i els pianistes Emili Brugalla i Vesko Stambolov.
- Fem teatre: El Club dels poetes morts. També s’han fet classes de formació per als participants del projecte
teatral El Cub dels poetes morts, un projecte participatiu adreçat a estudiants. Les classes van començar el
2017 i s’han allargat fins al març de 2018, amb dues sessions setmanals durant sis mesos, impartides per
professionals qualificats del teatre, la música i la coreografia. El projecte va culminar el 17 de març de 2018
amb l’estrena de l’obra a la sala 1 de L’Atlàntida.
- Clàssica Jove. Mozart en família. Tallers musicals per a totes les edats: Coneix Mozart (nadons fins a 3
anys), Mozart en Moviment (de 4 a 9 anys) i A la recerca de Mozart (de 10 a 14 anys). Els tallers, dirigits per
pedagogs experts en música, es van fer el 10 de juliol durant tot el dia. També hi podien assistir els pares i
adults en general.
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- Acadèmia de Quartets. Nova edició de l’Acadèmia internacional de Quartets, dirigits pel Quartet Casals
i el Quartet Gerhard, on assisteixen joves estudiants de música del nostre país i d’Europa. El 2018 hi van
participar una trentena de participants entre el 9 i el 13 de juliol.
1.12- Consolidar un cicle permanent durant tot l’any de música de cambra i altres produccions musicals
de petit i mitjà format amb presència majoritària de músics i artistes de proximitat.
S’ha consolidat plenament el cicle Música de prop, s’ha creat el cicle Màster-concerts, amb professionals
destacats que també ofereixen una màster als alumnes de l’EMVIC, i continua el cicle Vespres d’estiu (inclòs
a Clàssica Jove) amb joves artistes destacats de tot el país. Aquestes iniciatives han obtingut una excel·lent
resposta de públic i estudiants de música.
Música de prop 2018
Trio Sonart (trios de Beethoven) 15/02
Elena Mateo i Josep Surinyach (veu i piano) 01/03
Classic Trio (flauta, violoncel i piano) 15/03
Limba Ensemble (quartet de saxos) 22/03
Bresca Trio (piano, clarinet i veu) 26/04
Djangologie (quintet gypsy jazz) 01/06
Màster Concerts
Vicenç Prats (flauta i piano) 13/04
Piano-duo Brugalla & Stambolov 04/05
Vespres d’estiu
Charlotte Coulaud, piano. En col·laboració amb l’Escola de Música de Barcelona 26/6
Joan Rochet, violoncel (Premi Beca Ciutat de Vic) 30/06
Anna Urpina i Dani Espasa (col·laboració amb Joventuts Musicals de Catalunya) 03/07
Concert dels alumnes Premi Aula de Música Puig-Porret 28/6
1.13- Incrementar els espectacles promoguts per L’Atlàntida en diferents espais de la ciutat.
Com l’any passat, s’ha mantingut el Piano al carrer i s’ha col·laborat amb el projecte municipal El so de les
cases. També s’han fet altres espectacles i activitats a diferents Espais com la Casa Bojons (cicle Escenaris),
El Casino de Vic, el Teatre de Calldetenes i els jardins de l’espai exterior de L’Atlàntida. Finalment, s’han dut a
terme accions de promoció per obtenir públic nou a diversos espais de la ciutat de Vic.
1.14- Impulsar un cicle de caràcter mensual que inclogui projectes interdisciplinaris de petit format
adreçats a la creació de nous públics, preferentment jove, sense deixar de banda la qualitat artística,
i orientat cap a la màxima professionalització possible, per posar en escena a diferents espais de
L’Atlàntida (inclòs l’escenari de la Sala 1) o en altres equipaments culturals de la ciutat.
El cicle Escenaris, proposat pel Consell Assessor de programació, s’ha repetit en una segona edició la tardor
de 2018 amb sis espectacles alternatius de diferents formats i en diferents espais:

Ventura (teatre). A la Casa Bojons de Vic
Àngel Duran. The Beauty of It (dansa contemporània). Estrena. Escenari de L’Atlàntida
No crec en tu (poesia i música). Estrena. Escenari de L’Atlàntida
Pessoa. Toti Soler i Montse Vellvehí (poesia i música). Casino de Vic
Els camins invisibles (multidisciplinari). Estrena. Sala 1 de L’Atlàntida.
Be God Is (circ, música i teatre). Sala 2 de L’Atlàntida
1.15- Consolidar i ampliar L’Atlàntida Educa, un projecte educatiu estratègic per a la creació de nous públics,
especialment públic jove i públic de gent gran. El projecte es va iniciar en tres línies d’actuació independents:
instituts de secundària de Vic i rodalies, Aula d’Extensió Universitària per a la gent gran de Vic i rodalies i
l’assignatura Recerca musical de l’EMVIC i es va desenvolupant en altres àmbits de la societat osonenca.
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Enguany s’han desplegat tot un seguit de projectes educatius sota el paraigües de L’Atlàntida Educa. La
programació Anem al Teatre de la Diputació de Barcelona adreçada al públic escolar, el projecte participatiu
El club dels poetes morts amb alumnes de secundària i batxillerat, Cantània, Cantagrans, Osona en dansa,
la producció de l’EMVIC (Escola de Música i Conservatori de Vic), la producció de l’EART (Escola d’ART), el
programa Connexions que ha mobilitzat els alumnes de secundària i batxillerat com a públic de la programació
estable, el programa de foment de la cultura musical a través d’accions vinculades a l’EMVIC com l’assignatura
de Recerca Musical i el CAC (Crèdit d’Activitats i Concerts), les xerrades prèvies, els diàlegs després de les
funcions i, finalment, les visites guiades a l’equipament que contribueixen a la sensibilització de la societat
vers l’existència del complex cultural i de la seva funció social.
1.16- Consolidar l’oferta d’espectacles escolars a través del projecte Anem al teatre, de la Diputació de
Barcelona.
Des de finals del 2017, l’Ajuntament de Vic forma part del projecte Anem al teatre. Es tracta d’un programa
organitzat per la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els ajuntaments. Ofereix espectacles d’arts
escèniques i musicals als alumnes d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius.
D’aquest nou programa, se’n valora especialment la qualitat artística de les propostes seleccionades, l’amplitud
de la programació i el material de suport didàctic. El 2017 van participar al programa 9 centres educatius i,
aquest 2018, han estat 14.
1.17- Consolidar i incrementar les accions i funcions territorials que s’han portat a terme durant els
últims anys, sobretot amb altres equipaments culturals propers.
S’han mantingut les accions existents amb el Teatre Auditori de Calldetenes i s’han incrementat les accions
conjuntes amb el Casino de Vic. El 2018 hem col·laborat també amb La Farinera, Centre d’Arts Visuals de
Vic, l’Institut del Teatre, l’ESDAP, l’Associació Osona en dansa, l’Espai Vic Jove de l’Ajuntament de Vic, L’Espai
teatral ETC, Cineclub Vic, el Festival Protesta i la Jazz Cava, entre d’altres.
També s’ha signat un conveni amb ACVIC Centre d’Arts Contemporànies i amb H, Associació per a les Arts
Contemporànies, per assignar la imatge gràfica de cada semestre de programació a un artista plàstic del
territori, i contribuir així a la difusió de la seva obra.
S’ha fet El club dels poetes morts, una producció amb alumnes de centres educatius de Vic i d’Osona. L’estrena
d’aquesta producció teatral ha suposat el punt culminant del projecte educatiu que s’ha portat a terme amb
una desena de centres d’educació secundària de Vic.
A banda d’això, s’han dut a terme altres iniciatives de caràcter comarcal com:
- Producció Osona en dansa
- Trobada de Cors Gòspel d’Osona
- Producció Guernica, amb els principals cors de la comarca d’Osona.
- Cantagran amb cors de gent gran de diverses poblacions de la comarca
- Cantània, amb alumnes de centres educatius d’Osona i el Ripollès
- L’Atlàntida a Calldetenes : El secret de la Lloll
- Festa final del Festival Protesta
- L’Atlàntida al Casino (2 espectacles): I remember Mr. Bowie i Pessoa
- Espectacle de presentació conjunta de la temporada amb Espai ETC, Institut del Teatre i Cineclub Vic
- Adhesió al festival nacional de música Barnasants. S’organitzen concerts a la Jazz Cava, el Casino i
L’Atlàntida.
1.18 Reforçar els projectes, les accions i la difusió conjunta amb el grup Teatres d’Osona (Calldetenes,
Torelló I Vic) i establir nous vincles amb el grup Teatrets d’Osona.
A final de 2017 es va revitalitzar l’activitat de la plataforma Teatres d’Osona, un projecte constituït pel teatre
Cirviànum de Torelló, l’Auditori Teatre de Calldetenes i L’Atlàntida. Durant el 2018 s’han fet diferents reunions
amb els responsables dels teatres i els representants dels ajuntaments per portar a terme diverses accions
conjuntes a partir del 2018. Algunes d’elles són:
- Dues produccions conjuntes que s’exhibeixen a les tres poblacions: Tornar, de Noemí Morral, i Els Camins
Invisibles, homenatge al poeta Lluís Solà.
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- Un cicle de temàtica conjunta: Teatres d’Osona per l’acollida i la integració
També s’han iniciat reunions amb Teatrets d’Osona (Roda de Ter, Sant Hipòlit i Tona) amb la voluntat d’establir
una coordinació i d’emprendre accions territorials conjuntament.
1.1 UNA PROGRAMACIÓ PLURAL DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES
El ventall de gèneres i estils artístics que, per tal d’atènyer els nostres objectius, ha de ser obligatòriament
variat i obert a totes les sensibilitats possibles, es fa palès a través de les dades estadístiques que presentem
més endavant.
Com es pot veure, la música en tots els seus estils, és la que obté un nombre més alt d’espectacles programats
(prop del 50 % de la programació), seguida del teatre. En un nombre més modest, hi trobem altres gèneres:
dansa, espectacles familiars i intergeneracionals, màgia, circ i altres propostes multidisciplinàries.
En els camps més amplis, música i teatre, distingim entre diferents estils i gèneres.
MÚSICA:
- Música clàssica, de cambra i lírica
- Música moderna (pop-rock, cantautors, gòspel i altres)
- Música tradicional
- Clàssica Jove
ARTS ESCÈNIQUES: teatre, dansa, circ...
- Gran format
- Mitjà i petit format
- Multimèdia, multidisciplinaris i nous formats
ESPECTACLES FAMILIARS
- Gran format
- Mitjà format
PROGRAMACIÓ PER A ESCOLES
- Petit, mitjà i gran format
PRODUCCIONS PRÒPIES 2018
Des del seu naixement, l’any 2010, L’Atlàntida ha anat incrementant i reforçant les produccions pròpies.
Algunes d’aquestes produccions, de caire participatiu, comunitari o educatiu i sovint en col·laboració amb
l’EMVIC tenen caràcter habitual i es combinen amb d’altres de caràcter més singular, com les que es van dur
a terme amb motiu de la capitalitat cultural de Vic l’any 2016 (Nador, de caràcter teatral i Verdaguer, ombres
i maduixes, un musical amb el grup Obeses) i com el projecte que es va realitzar l’any 2017 amb la producció
escolar de gran format El Mikado.
Aquest any 2018 destaquen dues produccions de gran format.
- El club dels poetes morts
Producció participativa adreçada a escolars d’entre 16 i 20 anys de centres educatius de la comarca d’Osona,
que va culminar amb el muntatge i la representació teatral de l’obra El club dels poetes morts, una adaptació
al català de la novel·la Dead Poets Society, sota la direcció de Xevi Font i la col·laboració de l’actor professional
Jacob Valltramunt. Es van fer dues funcions amb gran resposta de públic.
A banda dels centres escolars i de l’equip professional de direcció, producció i muntatge, al projecte hi van
intervenir també alumnes i professors d’altres centres formatius artístics de Vic, com l’EMVIC, la Farinera i
l’Escola d’Art.
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- Els camins invisibles
L’any 2018 L’Atlàntida i l’Ajuntament de Vic van impulsar, amb la participació de Teatres d’Osona (Calldetenes,
Torelló i Vic), un homenatge al poeta i dramaturg Lluís Solà i Sala. L’homenatge a aquesta figura fonamental
de les lletres catalanes contemporànies va incloure diverses activitats, però el nucli central va ser la producció
d’un espectacle de gran format basat en l’obra de Lluís Solà. Aquesta producció multidisciplinària i de gran
format, creada per la companyia professional osonenca Teatre eSseLa amb el títol Els camins invisibles, es va
estrenar a Vic i després es va representar a Torelló i a Calldetenes.
A banda d’aquest espectacle, l’homenatge es va ampliar amb altres activitats al voltant de l’autor en el qual
hi van participar diverses entitats culturals osonenques, com el Patronat d’Estudis Osonencs, l’Ateneu i la
Universitat de Vic, el Casino de Vic, el Centre de Normalització Lingüística d’Osona, el Teatre Cirviànum de
Torelló, el Teatre Auditori de Calldetenes i L’Atlàntida de Vic.
- Tornar, de Noemí Morral. Producció conjunta amb Teatres d’Osona
Abans de la producció de gran format Els camins invisibles, la intensificació del treball i la coordinació del
grup Teatres d’Osona (Calldetenes, Torelló i Vic) ha donat com a primer fruit una producció conjunta que es va
estrenar a Vic i que després ha passat pels altres dos teatres osonencs, i també a altres sales de Catalunya. Es
tracta de Tornar, un espectacle de petit format basat en poemes i dibuixos de Noemí Morral dirigit per Joan
Roura.
- Col·laboracions en la producció i estrenes absolutes
Durant aquest 2018, L’Atlàntida també ha col·laborat en la producció de muntatges professionals que s’estrenen
a L’Atlàntida i que després s’han exhibit a sales de poblacions de la resta del país.
Aquests espectacles han estat:
- Llibres per cremar (dirigida per Blanca Bardagil)
- A.K.A. (dirigida per Montse Rodríguez)
- Perejaume i Fernando Pessoa (creada per Biel Barnils, Ona Fusté i Tati Torrents)
- Una amable, una trista, una petita pàtria (amb alumnes de l’Escola d’Art)
- Pictofonies (amb l’Orquestra de Cabra de Vic i tres corals osonenques)
- The Beauty of It, d’Àngel Duran (dansa contemporània)
- No crec en tu. Cant espiritual, ressons. Amb Josep Maria Ballanyà, Odile Arqué. Guió de Víctor Sunyol
AMPLIACIÓ DE L’OFERTA DE LA PROGRAMACIÓ ESCOLAR
Des del curs 2017-2018, L’Atlàntida entra a formar part del programa Anem al Teatre, de la Diputació de
Barcelona, a través del qual s’ofereix una programació escolar notablement ampliada a les escoles de Vic i
altres centres d’Osona.
1.2 LA MÚSICA CLÀSSICA COM A ELEMENT DE SINGULARITAT
La marcada preponderància de la música respecte a d’altres disciplines artístiques, manifesta en l’anàlisi del
total d’activitats per gèneres, no és casualitat. Si L’Atlàntida ha de buscar un posicionament singular, és lògic
que, per la tradició musical de la ciutat de Vic i per la presència de l’Escola de Música i Conservatori en el
mateix complex, aquesta preponderància es doni d’una manera orgànica i natural.
GRANS CONCERTS, VIC 2018
En resposta a aquesta realitat es va crear el cicle Grans Concerts. Des del seu inici, aquest cicle de tardor ha
portat alguns dels intèrprets de la música de més prestigi internacional al Centre d’Arts Escèniques. No és
freqüent trobar aquests artistes en la programació de la resta d’equipaments d’Osona, però sí en la dels grans
equipaments nacionals de Barcelona.
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Amb aquest cicle, L’Atlàntida vol fer una aposta per la singularitat amb un repte molt clar: esdevenir un punt
de referència en el mapa cultural del nostre país.
El 2018 s’han mantingut els mateixos criteris que els anys anteriors, amb propostes internacionals i figures
capdavanteres de la música clàssica, tant de fora com del nostre país. Tanmateix, una vegada més, hem volgut
seguir mantenint un espai reservat als joves intèrprets.
GRANS CONCERTS, VIC 2018
26 d’octubre
KATHARINA TREUTLER, PIANO
Joves intèrprets
272 espectadors (sala 1)
4 d’octubre
QUARTET GERHARD
El jove quartet català que triomfa a Europa
333 espectadors (sala 2)
16 de novembre
TRIO BARCELONA: 50 ANYS
Un trio històric de la música catalana
260 espectadors (sala 1)
2 de desembre
ACADEMY OF ANCIENT MUSIC
Les quatre estacions de Vivaldi
Únic concert a Catalunya
707 espectadors (sala 2)
14 de desembre
ORQUESTRA DE CAMBRA DE ZURICH I COR DE CAMBRA DEL PALAU AMB DANIEL HOPE
El Messies, de Händel
624 espectadors (sala 1)
Aquests concerts han tingut una ocupació final superior al 83 % de l’aforament, una àmplia repercussió a la
premsa nacional i local, i una gran acceptació per part del públic amant de la música clàssica. Per tot això,
creiem que donen plena validesa a aquesta singularitat i, per tant, garanteixen la continuïtat del projecte i
l’assumpció del risc que suposa aquest tipus de programació.
CLÀSSICA JOVE 2018: les noves generacions de la música clàssica
El cicle Clàssica Jove és una de les apostes de L’Atlàntida per incentivar i difondre els nous talents de la música
clàssica del nostre país i per la creació d’un nou públic cap a aquest àmbit artístic.
Clàssica Jove, que presentem per cinquè any consecutiu, pretén oferir una plataforma de visibilitat i promoció
de les noves generacions de músics de casa nostra, i estableix al mateix temps un pont de diàleg entre aquests
estudiants i joves professionals, mestres i pedagogs, el sector professional i la premsa especialitzada. Un altre
dels objectius rau en la difusió del projecte cap a la recerca d’un públic jove, generalment allunyat d’aquest
sector artístic.
L’any 2018 s’ha fet un important esforç en aquesta difusió, amb un format i un disseny renovats. També
s’amplia l’aspecte participatiu i educatiu amb una ampliació d’activitats complementàries als concerts.
Clàssica Jove 2018 incloïa 15 propostes que anaven des de concerts simfònics fins a concerts de cambra,
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tallers formatius, sessions pedagògiques, actuacions al carrer i activitats de promoció de públics com, per
exemple, Mozart al carrer, amb motiu del Dia Internacional de la Música.
Clàssica Jove 2018
CONCERT SIMFÒNIC I CORAL
25 de maig
Sala 1 Ramon Montanyà
Concert Simfònic i Coral: De fades i pirates bohemis
XERRADA: MOZART, ÈXIT I FRUSTRACIÓ
28 de maig
Sala 2 Joaquim Maideu
Xerrada a càrrec de Lorenzo Coppola
Un recorregut pels elements que asseguren o impedeixen l’èxit d’un compositor a càrrec de Lorenzo Coppola,
músic i professor de clarinet històric.
MOZART AL CARRER
16 de juny
Plaça del Pes
Mozart al carrer
Els alumnes de l’Escola de Música i Conservatori de Vic interpretaven obres de Mozart al piano i amb formacions
instrumentals diverses. Tothom qui volgués va tenir accedir al piano per tocar-lo lliurement. La música de
Mozart va comptar amb un mestre de cerimònies molt especial: el mateix compositor.
ORQUESTRA DE CAMBRA DE VIC
17 de juny
Amb el jove pianista Eudald Buch
CHARLOTTE COULAUD, PIANO
26 de juny
Sala 3 Joan Anglada
Guanyadora del VI Premi Internacional de Piano 2017 de la Barcelona Piano Academy

AMADEUS A LA FRESCA
27 de juny
Jardins de L’Atlàntida
Cinema a la fresca. Projecció de la pel·lícula de Milos Forman basada en la vida de Mozart. Un clàssic del
cinema per assaborir en la fresca d’una nit d’estiu.
CONCERT D’ALUMNES DE L’EMVIC
28 de juny
Sala 3 Joan Anglada
Premi de l’Aula de Música Puig-Porret
El premi va dirigit a alumnes que mostrin un interès molt clar pels estudis musicals.
JOAN ROCHET, VIOLONCEL
20 de juny
Sala 3 Joan Anglada
Guanyador del Premi Vivace - Beca d’estudis musicals ciutat de Vic 2017
El violoncel·lista tortosí Joan Rochet va ser el guanyador de la primera edició de la Beca d’estudis musicals
Ciutat de Vic.
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ANNA URPINA I DANI ESPASA
3 de juliol
Sala 3 Joan Anglada
Joventuts Musicals de Catalunya
Anna Urpina, violí barroc i modern
Dani Espasa, clavecí i piano
Una proposta de l’Escola Superior de Música de Catalunya.
XERRADA: LA PRIMERA DE MAHLER
6 de juliol
Amb Albert Gumí
CONCERT: LA PRIMERA DE MAHLER
25 aniversari de la JONC
6 de juliol
MOZART EN FAMÍLIA
10 de juliol
Aules de l’EMVIC
CoNEIX Mozart (nadons fins a 3 anys):
D’11 h a 11.45 h (nadons que no caminen)
De 12 h a 12.45 h (nadons que caminen)
De 17.15 h a 18 h (nadons que no caminen)
De 18.15 h a 19 h (nadons que caminen)
Tallers per a tota la família
Mozart en moviment (de 4 a 9 anys)
A la recerca de Mozart (de 10 a 14 anys):
Tallers per a tota la família
BEETHOVEN AMB EL QUARTET GERHARD
12 de juliol
Sala 2 Joaquim Maideu
Concert de Beethoven amb el Quartet Gerhard i alumnes de l’Acadèmia Internacional de Quartet.
BEETHOVEN AMB EL QUARTET CASALS
13 de juliol
Sala 2 Joaquim Maideu
Concert de Beethoven amb el Quartet Casals i alumnes de l’Acadèmia Internacional de Quartet.
Música de prop 2019, cicle de música de cambra
En col·laboració amb l’EMVIC, L’Atlàntida proposa un cicle anual de concerts de cambra, en els quals intervenen
professors del centre o exalumnes que han cursat el cicle superior i que s’inicien o ja es troben en el panorama
professional. Els concerts tenen un format professional i es fan a la sala 3, amb cabuda per a un centenar
d’espectadors.
La programació del 2018 incloïa 6 concerts:
Trio Sonart (trios de Beethoven) 15/02
Espectadors:183
Elena Mateo i Josep Surinyach (veu i piano) 01/03
Espectadors:138
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Classic Trio (flauta, violoncel i piano) 15/03
Espectadors: 106
Limba Ensemble (quartet de saxos) 22/03
Espectadors: 113
Bresca Trio (piano, clarinet i veu) 26/04
Espectadors: 95
Djangologie (quintet gypsy jazz) 01/06
Espectadors: 84
S’ha volgut donar més relleu a aquest cicle i el fet d’incorporar-lo d’una manera natural a la programació l’ha
consolidat plenament. Els 4 concerts han registrat pràcticament un 100 % d’ocupació i una plena satisfacció
per part de públic i intèrprets.
Aquests resultats ens empenyen a incrementar-ne encara més el relleu en les properes edicions, per convertirlo en un referent de la programació de L’Atlàntida pel que fa a la música de cambra.
MÀSTER CONCERTS
A aquesta programació de música de cambra, s’hi ha sumat aquest 2018 el cicle Màster-concerts, en estreta
col·laboració amb l’EMVIC. Els intèrprets del cicle són seleccionats per la seva qualitat musical, però també
per la seva experiència pedagògica, i, a banda del concert, imparteixen també classes magistrals als alumnes
de l’EMVIC durant la seva estada a Vic.
Màster Concerts 2018
Vicenç Prats (flauta i piano) 13/04
Espectadors:147
Piano-duo Brugalla & Stambolov 04/05
Espectadors: 126
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2- ESTRATÈGIES DE COMUNICACIÓ
I DIFUSIÓ DE LA PROGRAMACIÓ
Durant el 2018 s’han començat a implementar algunes de les línies d’acció que incorporarà el Pla estratègic
de L’Atlàntida dels propers quatre anys.
1- Elaborar un pla de màrqueting i comunicació anual per a cada projecte a fi de definir les accions
específiques per a cada activitat individual.
S’ha elaborat un pla de màrqueting i comunicació per a cadascun dels projectes que integren la programació
de L’Atlàntida. (Consulteu la graella de campanyes de màrqueting i comunicació 2018)
Projectes que s’han treballat amb més intensitat:
- Programació segon semestre (gener-juliol 2018)
- Programació familiar (gener-juliol 2018)
- Clàssica Jove 2018
- Teatres d’Osona: Cicle per l’acollida i la integració
- Estrena de producció pròpia: Tornar, de Noemí Morral
- Estrena de producció pròpia: El club dels poetes morts, Fem Teatre
- Activitats complementàries L’Atlàntida Educa
- Campanya taller teatral a càrrec d’Albert Serra
- Cicle Música de prop
- Cicle Teatre de prop (novetat)
- III Acadèmia de Quartets
- Escenari Secret
- Programació IX temporada primer semestre (octubre 2018 – desembre 2019)
- Grans Concerts Vic 2018 (interacció Museu Episcopal)
- Escenaris 2018
- Mercat de Música Viva de Vic 2018
- Estrena de producció pròpia: Els camins invisibles, de Lluís Solà
- Espectacle inaugural Amunt els telons! (vídeo + disseny del fotoreclam)
- Espectacle benèfic en benefici de la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic
- Campanya públic jove Escena 25
- Programació familiar (octubre 2018 - gener 2019) Canvi de política de preus
- Campanya Nacional Apropa Cultura
- Campanya càsting projecte escènic participatiu 2019
- Campanya Nadal 2018 (desembre) + Programació segon semestre.
- Campanya Black Friday (novembre)
- Campanya Programació Familiar + Xocolatada
2- Difondre i promocionar la programació de L’Atlàntida en l’àmbit local, comarcal i nacional
- Campanyes publicitàries online
- Campanyes publicitàries en premsa escrita
- Campanyes publicitàries a la ràdio
- Campanyes publicitàries al 9TV
- Campanyes publicitàries a Facebook i a Instagram
- Accions nous públics street màrqueting
- Presentacions exclusives amb diferents col·lectius
- Campanyes publicitàries indirectes (llibreries de Vic)
- Distribució de cartells externs
- Distribució de fulletons a punts culturals i comercials
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- Projecció de vídeos de promocions abans dels espectacles
- Distribució i difusió d’activitats familiars a través de la xarxa educativa
3- Dissenyar una campanya de comunicació institucional de perfil propi vinculada a la campanya
nacional Apropa-Cultura (octubre 2018)
Del 22 al 25 d’octubre L’Atlàntida ha celebrat la 4a Setmana Apropa Cultura amb un seguit d’activitats i el
Cruïlla Apropa amb ADFO (Associació Disminuïts Físics d’Osona). Cada treballador de L’Atlàntida ha pogut
escollir un taller dels que organitza l’ADFO i compartir aquesta activitat amb els usuaris habituals d’aquesta
entitat.
Totes les activitats s’han difós a través de les xarxes socials de L’Atlàntida i s’ha obtingut un alt grau de
comparticions, s’han emès els espots de la campanya Apropa als monitors del teatre i abans de cada funció,
i s’ha establert un contacte permanent amb la premsa local perquè la cobertura fos el més àmplia possible.
Durant el cap de setmana, usuaris de les entitats Club Car (col·lectiu de discapacitat intel·lectual), Fundació
Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona (col·lectiu de salut mental), Fundació privada Calandra (col·lectiu de
discapacitat intel·lectual) i Servei de lleure Fundació Map (col·lectiu de discapacitat intel·lectual) han assistit
a la següent programació: Sau30 i Un cop l’any.
4- Realitzar un concurs públic per dissenyar i construir el nou web de L’Atlàntida i l’EMVIC (gener 2018)
A finals del 2017 vam publicar la convocatòria del concurs públic per dissenyar els nous webs de L’Atlàntida i
de l’EMVIC.
Es varen presentar tres empreses entre les quals figurava Whads, que va guanyar el concurs.
5- Posar en funcionament el nou web de L’Atlàntida (desembre 2018)
A partir del mes de març es va començar a treballar en el disseny i els continguts del nou portal web de
L’Atlàntida i el mes de desembre vàrem presentar el nou portal web de L’Atlàntida. Conscients que durant el
2019 acabaríem d’incorporar-hi continguts i seccions addicionals.
Pel que fa al web de l’EMVIC, com que durant el 2018 es va renovar l’equip directiu, es va decidir posposar
l’inici del disseny del nou web pel 2019 i d’aquesta manera valorar i estudiar noves necessitats.
6- Seguir consolidant el posicionament de L’Atlàntida com a equipament cultural/educatiu de
referència (comarcal i nacional)
Des del departament de màrqueting i comunicació hem seguit treballant el posicionament cultural/educatiu
de L’Atlàntida, o bé donant visibilitat als projectes que ens singularitzen o bé informant la ciutadania i els
mateixos usuaris de l’acompanyament que realitzem respecte altres equipaments culturals de la ciutat, com
per exemple:
- L’acte de presentació del conjunt de les programacions escèniques de la ciutat de Vic es va fer a
L’Atlàntida a l’inici de la temporada.
- La coordinació i el lideratge en les diverses campanyes de difusió de les activitats dels Teatres Amics
com l’estrena d’Els camins invisibles de Lluís Solà.
- La campanya de comunicació del cicle Clàssica Jove, a partir de la renovació del projecte i de la imatge
del cicle, que ha fet més evident la naturalesa cultural i educativa de L’Atlàntida.
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7- Mantenir el contacte periòdic amb els mitjans de comunicació de referència (locals i nacionals: mínim
6 rodes de premsa anuals)
Hem realitzat les següents rodes de premsa:
- Recuperació projecte Teatres Amics
- Presentació del Musical Participatiu El club dels poetes morts
- Renovació del projecte Clàssica Jove
- Presentació nova temporada Grans Concerts 2018
- Presentació de la IX temporada de L’Atlàntida
- Presentació del segon semestre de programació
Si ho comparem amb l’any anterior, hem reduït significativament el nombre de rodes de premsa, però hem
incrementat l’enviament de notes de premsa i la publicació de notícies al web.
8- Seguir ampliant complicitats i establir trobades periòdiques amb les diferents parts interessades
de L’Atlàntida
- Padrins: hem establert trobades informals mensuals, a més de la trobada anual de Padrins. També s’ha
realitzat una primera enquesta de qualitat per correu electrònic.
- Col·laboradors: hem establert nous convenis de col·laboració amb diverses entitats i hem reordenat els
espais on aquestes complicitats es visualitzen. Per exemple, lapublicació en doble pàgina a la revista de
programació i al llibre institucional de L’Atlàntida.
- Membres del Patronat.
- Regidors de l’Ajuntament, amb la coordinació de l’equip de comunicació de l’ajuntament s’ha començat a
incorporar la programació de L’Atlàntida a l’agenda d’actes setmanals dels regidors.
- Institucions públiques (Generalitat/Diputació): s’han mantingut els canals de comunicació establerts.
- Consell Assessor: s’han portat a terme tres reunions formals i s’està en contacte permanent per correu
electrònic.
- Mecenes i Patrocinadors: s’ha començat a estudiar un ordre nou de les diferents categories de mecenatge
amb l’objectiu de sistematitzar els canals de comunicació.
- Amics: S’ha realitzat una enquesta de qualitat per correu electrònic.
- Comunitat Educativa de l’EMVIC: a l’inici de cada semestre s’ha enviat un recordatori de la programació
musical subjecta de descomptes i també s’ha creat un espai web amb informació específica per a aquest
col·lectiu.
- Consell escolar de la ciutat
- Públic en general
- Vic Comerç: s’ha portat a terme una primera col·laboració amb diferents comerciants vinculats al llibre o del
sector musical relacionada amb el cicle Clàssica Jove.
9- Portar a terme diferents accions de creació de nous públics (mínim 4 anuals)
En total s’han portat a terme més de 35 activitats per a la fidelització o creació de nous públics. La major part
d’aquestes activitats han estat vinculades a L’Atlàntida Educa:
- Xerrades prèvies
- Diàlegs post funció
- Assajos oberts
- Tallers teatrals: cineasta Albert Serra
- Classe magistral de música
- Escenari Secret
- Signatura de discos
També s’han realitzat campanyes de comunicació amb l’objectiu d’arribar a nous nínxols de mercat: Black
Friday (públic gran consum), xocolatada abans de l’espectacle familiar (nou públic familiar) Fotoreclam del
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Clàssica Jove i del Teatre (públic jove).
10- Definir i crear una nova imatge gràfica per al cicle Clàssica Jove 2018 que doni resposta a l’ampliació
i centralitat del projecte.
Després que l’equip de comunicació i programació, conjuntament amb la direcció general, definissin el brífing
per a la creació de la nova imatge del Clàssica Jove, s’ha encarregat la realització del projecte a un estudi de
disseny de trajectòria destacada.
11- Elaborar un discurs institucional integrador que fomenti la complicitat amb la resta d’entitats
culturals de Vic.
Aquest objectiu s’ha fet explícit especialment en: el relat de la direcció general de la Fundació, els comunicats
institucional (notes de premsa), en l’estructuració del mapa de continguts del nou espai WEB i en la narració
de la quotidianitat institucional a través de les xarxes socials.
12- Fomentar una major visibilització ciutadana dels objectius estratègics generals de L’Atlàntida i
dels resultats obtinguts.
Principalment a través de les notícies que publiquem al portal web, xarxes socials i en les trobades informals
que la direcció general de la Fundació ha portat a terme amb interlocutors d’altres entitats culturals o
educatives.
13- Definir una nova estratègia en l’ús de les xarxes socials que fomenti un major posicionament de la
nova imatge de Clàssica Jove.
La re-definició del cicle Clàssica Jove ha esdevingut un marc de proves idoni pel que fa a l’ús de les xarxes
socials. A fi de fomentar la visualització del dia a dia de cada activitat amb un to proper però alhora dotat de
continguts rellevants des d’un punt de vista lúdic i educatiu.
14- Mantenir el ritme de creixement actual a les xarxes socials: Facebook, Twitter, Instagram.
- Augmentar el nombre de publicacions: l’últim trimestre del 2018 es va assolir l’objectiu de realitzar una
publicació diària en alguna de les tres xarxes socials de L’Atlàntida.
- Estabilitzar les accions de pagament/publicitat amb l’objectiu de ser més presents als murs dels
nostres seguidors i, alhora, ampliar la nostra comunitat: actualment es treballa en la creació d’una
estratègia de publicitat combinada a les tres xarxes socials que s’iniciarà durant el 2019.
- Potenciar campanyes que es basin en històries a Instagram: durant el tercer trimestre del 2018 s’ha
potenciat l’ús de les històries d’Instagram amb una freqüència de publicació d’una o dues històries a la
setmana.
- Promoure l’ús d’audiovisuals en les publicacions a les xarxes: s’ha potenciat especialment l’ús del
format vídeo. La majoria han estat vídeos que ens fan arribar les diferents companyies, però també s’han
fet vídeos de creació pròpia per part de l’equip del departament de comunicació. L’objectiu de la gran
majoria de vídeos ha estat donar a conèixer els espectacles.
15- Promoure la participació activa de la comunitat de seguidors de les xarxes socials de L’Atlàntida.
A partir del tercer trimestre de 2018 s’han utilitzat diferents estratègies per aconseguir la interacció amb els
nostres seguidors. S’han realitzat sortejos d’entrades, especialment pels concerts de música moderna, però
també s’ha fomentat la participació desinteressada, com el recull de cançons o peces musicals que ens han
marcat, una acció realitzada en el marc de la celebració de Santa Cecília, la patrona dels músics.
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Resum de l’evolució de les xarxes socials, anàlisi del perfil de seguidors i recull de les publicacions més
significatives.
Facebook
El nombre de seguidors del perfil de Facebook de L’Atlàntida l’1 de gener de 2018 era de 3.119 i el 31 de
desembre de 2018 era de 3.406.
Pel què fa al perfil dels nostres seguidors, segueixen sent dones en un 66 %. D’aquest, el 23 % té entre 35 i 44
anys, el 17 % entre 25 i 34 anys, el 12 % entre 45 i 54 anys, el 6 % entre 55 i 64 anys, el 5 % entre 18 i 24 anys
i el 3 % té més de 65 anys. Per contra, el 32 % dels nostres seguidors són homes, del qual el 9 %té entre 25 i
34 anys, un altre 9 % entre 35 i 44 anys, un 7 % té entre 45 i 54 anys, el 3 % té entre 55 i 64 anys, un 3 % més
té entre 18 i 24 anys i el 2 % restant té més de 65 anys.
Principalment seguim les mateixes pàgines d’artistes, equipaments, festivals i mitjans de comunicació que
a Twitter i a Instagram. Pel que fa als nostres seguidors, són principalment perfils de Facebook, és a dir,
persones a títol personal, però també altres pàgines d’artistes, equipaments culturals, festivals i mitjans de
comunicació, entre d’altres.
Durant el 2018 s’ha realitzat una acció de pagament per promocionar un sorteig que ha permès arribar a un
gran nombre de persones que no eren seguidores i, per tant, augmentar considerablement la nostra visibilitat.
El fet d’arribar a més gent i que més persones estiguessin pendents de la nostra pàgina, va fer que els dies
posteriors a les accions obtinguéssim més “M’agrada” en altres publicacions.
Un recull de les publicacions que han rebut més interacció per part de la nostra comunitat:
Campanya Fem un Musical:
Data: 27 de setembre
Objectiu: promocionar la producció, aconseguir interacció i nous seguidors.
Continguts/missatge: vegeu la imatge
Resultat: la publicació va arribar a 2.421 persones de manera orgànica i va
obtenir 34 “M’agrada”, 9 comentaris i es va compartir 27 vegades.
Campanya Clàssica Jove:
Data: 11 de juny
Objectiu: promocionar l’activitat i aconseguir interacció i nous seguidors.
Continguts/missatge: vegeu la imatge
Resultat: la publicació va arribar a 985 persones de manera orgànica i va
obtenir 21 “M’agrada”.
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Campanya nova temporada:
Data: 17 de juliol
Objectiu: promocionar la nova temporada, aconseguir interacció i nous
seguidors.
Continguts/missatge: vegeu la imatge
Resultat: la publicació va arribar a 1.225 persones de manera orgànica i va
obtenir 23 “M’agrada”, 3 comentaris i es va compartir 4 vegades.

Campanya familiars:
Data: 5 d’octubre
Objectiu: promocionar l’espectacle, aconseguir interacció i nous seguidors.
Continguts/missatge: vegeu la imatge
Resultat: la publicació va arribar a 1.193 persones de manera orgànica, va
obtenir 31 “M’agrada” i es va compartir 6 vegades.

Campanya fotoreclam:
Data: 12 d’octubre
Objectiu: promocionar el fotoreclam, aconseguir interacció i nous seguidors.
Continguts missatge: vegeu la imatge
Resultat: la publicació va arribar a 1.331 persones de manera orgànica, va
obtenir 28 “M’agrada” i es va compartir 3 vegades.
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Campanya Espai concert:
Data: 18 d’octubre
Objectiu: promocionar el concert, aconseguir interacció i nous seguidors.
Continguts/missatge: vegeu la imatge
Resultat: la publicació va arribar a 2.700 persones, va obtenir 30 “M’agrada”
i es va compartir 18 vegades.

Twitter:
El desembre de 2018 el Twitter de L’Atlàntida comptava amb 3.624 seguidors.
Quant als perfil dels seguidors de L’Atlàntida, la majoria són persones a títol individual, principalment d’Osona
i, sobretot, de la ciutat de Vic, i també mitjans de comunicació, artistes, teatres i entitats culturals, catalanes i
especialment osonenques. Un 43 % dels nostres seguidors són homes mentre que el 57 % restant són dones.
El creixement d’aquest any respon a una mitjana de 0,5 seguidors al dia, que es concentrenen els moments
de més èxit del contingut publicat.
Alguns dels tuits que han obtingut més interacció dels últims mesos de l’any són:
Novembre de 2018:

Desembre de 2018:
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YouTube
L’Atlàntida té un canal de YouTube obert des de l’any 2014, però no va ser fins al 2015 que es va començar a
utilitzar més freqüentment. A partir de 2016 es va començar a fer servir com a eina estratègica de publicitat
on es pengen tots els vídeos promocionals dels espectacles. Els vídeos, però, estan adaptats amb la imatge
de L’Atlàntida, que es mostra en una caràtula al principi i al final de cada vídeo. D’aquesta manera, s’utilitza
aquest material per enllaçar-lo al web de L’Atlàntida. Això fa que molts dels usuaris que visiten el nostre web
vagin directament al canal de YouTube de L’Atlàntida per veure el vídeo, la qual cosa comporta que hi hagi un
increment de la interacció de YouTube i el web, Facebook i Twitter.
Durant el 2018 hem penjat 45 vídeos, hem obtingut 40 subscriptors nous, un total de 201 seguidors i 35.500
visualitzacions. Quant al perfil dels nostres espectadors, respon a persones d’entre 35 i 44 anys. Un 71,2 % són
dones i el 28,8% restant són homes.
Pel que fa a la font del trànsit, és a dir, des d’on accedeixen als continguts del canal de L’Atlàntida els nostres
espectadors, les dues vies més importants són des del cercador de Google amb un 50,2 % i des del web amb
un 10,8 %.
Instagram
L’Atlàntida va crear un compte d’Instagram el 30 de març de 2017, tant per la necessitat de ser present també
en aquesta xarxa social cada cop més popular, com per llançar la campanya de comunicació del musical
participatiu de producció pròpia El Mikado.
A finals de 2018 el compte d’Instagram de L’Atlàntida compta amb 1.580 seguidors.
Pel que fa al perfil de seguidors, un 64 % són dones i un 36 % són homes. La franja d’edat amb una mitjana
més alta és la de 35 a 44 anys, seguida de la franja compresa entre els 25 i els 34 anys. El 34 % tenen la seva
residència a Vic o a la comarca d’Osona.
A continuació es detallen les 10 publicacions que han generat més interacció per part dels nostres
seguidors. La xifra que mostra la imatge és la suma dels “M’agrada” i el nombre de comentaris que ha rebut
la publicació:
TOP TEN DE L’ANY 2018:
1. 1 d’octubre: 151 “M’agrada” (01/10)
2. Foto edifici: 143 M’agrada” i 2 comentaris (11/04)
3. Fem un Musical: 132 M’agrada” i 1 comentari (08/11)
4. Foto edifici: 131 M’agrada” (22/03)
5. Tocats pel circ: 125 M’agrada” (16/02)
6. Fem teatre: 118 M’agrada”i 1 comentari (15/03)
7. Vídeo Amunt els telons: 116 M’agrada”i 2 comentaris (30/09)
8. Fem un musical: 114 M’agrada”i 1 comentari (21/11)
9. Sorteig espai concert: 85 M’agrada”i 29 comentaris (18/10)
10. Vídeo Apropa: 104 M’agrada”i 8 comentaris (23/10)
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16-Contractar un estudi de consultoria especialitzada perquè analitzi el perfil dels seguidors de les
xarxes socials de L’Atlàntida i proposi accions de millora.
No s’ha portat a terme.
17-Mantenir el canal de YouTube com a plataforma per publicar i compartir vídeos promocionals dels
espectacles.
S’ha complert amb el propòsit de seguir nodrint el canal de YouTube de L’Atlàntida amb els vídeos
promocionals dels espectacles de cada semestre.
18 - Millorar els continguts publicats en els llibres institucionals de L’Atlàntida.
Cada semestre s’ha editat un llibre institucional de L’Atlàntida amb l’objectiu d’explicar el projecte més enllà
de la programació de la temporada. Aquest llibre s’ha regalat als clients més fidels: Padrins de L’Atlàntida,
Mecenes de L’Atlàntida i Entitats col·laboradores.
19- Començar a definir objectius de la campanya de comunicació del desè aniversari.
Tot i que s’ha començat a valorar alguna acció o campanya vinculada al desè aniversari (campanya per potenciar
un bon comportament del públic durant els espectacles) s’ha considerat que la definició i sistematització dels
objectius es definiran a partir del 2019.
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3- ESTRATÈGIES DE FOMENT DE PÚBLICS 2018
1- Seguir ampliant la quantitat i pluralitat del públic assistent a la programació professional estable:
Potenciar la creació de nous públics:
- S’han dissenyat més d’una trentena d’activitats en aquesta línea (xerrades prèvies, post, trobades amb
artistes, escenari secret, rodes de prensa en espais no convencionals etc)
- Espectacle inagural amb tots els equipaments escènics de la ciutat
-Black Friday
-Campanya Nadal (activitat conjunta amb els Pastorets de Vic)
		
Dissenyar accions de formació de públics:
- Conferències prèvies abans del concert
- Tallers d’arts escèniques o música: Albert Serra + 2 Master class.
Incentivar la taxa de repetició/ retorn del públic: principiant, actiu i Fidel:
- Al llarg de l’any hem enviat diferents emails segmentats a fi d’incentivar la repetició assistència de
diferents perfils de públic respecte programació similar. Ens hauria agradat sistematitzar aquesta tipología
d’accions per tal d’avaluar-ne els resultats obtinguts, però no ha estat posible.
Augmentar la satisfacció del públic més actiu i Fidel:
- S’ha realitzat una enquesta de satisfacció oline per a Padrins i per a Amics a fi d’obtenir dades a nivel
quantitatiu i qualitatiu. Els resultats han estat molt satisfactoris. S’ha obtingut una valoració molt alta pel
que fa al projecte, la programació i els serveis addicionals.
L’enquesta s’ha enviat a 198 Padrins i a 5.516 Amics l’han respost 44 Padrins i 525 Amics.
La majoria dels enquestats constaten que les principals fonts d’informació que utilitzen són: el Web, la revista
de programació que editem cada semestre i els cartells expositius. Sorpren la poca incidència de l’ús de les
xarxes socials i dels mitjans de comunicació com a canals informatius habituals. La majoria dels enquestats
valoren amb 4 punts o 5 punts (escala de 0 a 5 punts) la qualitat de la informació que reben de L’Atlàntida a
través de correu postal o email.
- Els diàlegs post funció que s’han portat a terme en el cicle Teatre de prop, també han esdevingut espais per
a la valoració de la satisfacció del públic assistent.
2- Establir un sistema d’enquestes de satisfacció periòdiques que ens permeti analitzar i millorar la
satisfacció dels nostres usuaris.
- Enquesta Padrins (inici temporada 18-19)
- Enquesta Amics (inici temporada 18-19)
3- Dissenyar diferents elements de photocall que cridin l’atenció del públic i ajudin a establir un vincle
emocional més gran amb la programació de L’Atlàntida
- Photocall Clàssica Jove (maig 2018)
A partir de la renovació del projecte Clàssica Jove i de la creació de la nova imatge del cicle, s’ha dissenyat
un photocall amb diferents elements de mobiliari tunejats amb els colors corporatius d’aquest cicle (fúcsia i
groc). Aquest mobiliari ha esdevingut el leitvmotive de totes les activitats que s’ha programat en el marc del
cicle.
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L’objectiu d’aquest photocall ha estat crear un espai de trobada amb artistas o grups d’amics. Un marc idoni
per fer-hi fotografíes de record i punt de trobada distès abans o després de l’experiència artística.
- Photocall Programació estable de L’Atlàntida (setembre 2018)
Aquest element situat en el vestíbul de L’Atlàntida que ens ha acompanyat a partir del mes d’octubre es va
inagurar en dia de la representació de: Èdip. Primer espectacle de la temporada.
És una recreació d’un espai domèstic interior, on cada quadre incorpora una imatge de les obres programades.
La idea és donar una excusa al públic assistent per immortalitzar l’assitència a L’Atlàntida.
4- Instaurar un sistema de registre online que ens permeti incorporar públics esporàdics vinculats a
projectes concrets a la base de dades de L’Atlàntida:
- Amunt els telons (ETC, Institut del Teatre i Cine club)
En aquest cas es van crear diferents formularis de registre (petició d’invitacions) amb l’objectiu d’aglutinar
en una sola BBDD el públic potencial dels 3 equipaments. Tot i que l’objectiu des d’un punt de vista teòric era
interessant, a la pràctica va ser poc eficient, ja que les inscripcions provenints dels altres equipaments van ser
molt poc representatives.
- Joves donats d’alta a Escena 25
Tot i que les el nombre de joves donats d’alta a través de Escena 25 durant el 2018 és poc representatiu, s’ha
fet ús de la BBDD facilitada per la Generalitat a fi de fer-los arribar informació de diferents programacions
addients al seu perfil. Per manca de recursos no ha estat posible analitzar el resultat d’aquestes actuacions.
- Participants al projecte participatiu Fem teatre
El projecte participatiu d’aquest 2018 ha estat El Club de poetes morts. S’ha creat un grup de whats up amb
tots els participants a partir del qual se’ls ha fet arribar informació del projecte i d’altres programacions.
5- Implementar el protocol d’adaptació a la nova normativa sobre protecció de dades de caràcter
personal de la Unió Europea. Canvi dels epígrafs legals:
- Adaptació de les polítiques de privacitat.
- Petició de conformitat als antics registres de la base de dades
- Eliminar els registres no confirmats
S’ha portat a terme l’adaptació a la nova normativa i s’ha contractat un servei assessor extern que supervisa
constantment les actuacions vinculades a l’àmbit de registres o inscripcions, tractament de BBDD, formació
del personal tècnic, publicació al web de les polítiques de privadesa de l’entitat.
6- Reforçar el sentiment de pertinença de la comunitat més fidel de L’Atlàntida oferint-li la possibilitat
de participar en activitats exclusives.
Aquest 2018 a més a més de la reunió anual de Padrins, s’ha portat a terme una nova edició de l’Escenari
Secret i la diputació de Barcelona ha editat un vídeo de l’experiència.
7- Dissenyar una proposta de consulta participativa oberta a tota la ciutadania de Vic que ens ajudi a
visualitzar la percepció de l’equipament per part del no públic (amb el suport del tècnic de l’àrea de
participació ciutadana de l’Ajuntament de Vic).
No s’ha portat a terme.
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8- Mantenir una ocupació mitjana global superior al 72 % i seguir treballant per augmentar l’ocupació
dels cicles amb més risc.
L’ocupació ha estat del 74 %.
9- Contractar serveis de consultoria estratègica en l’anàlisi de públics de les darreres temporades.
S’ha valorat la possibilitat d’encarregar un estudi dels públics d’arts escèniques de la ciutat amb la col·laboració
de l’àrea de cultura de l’Ajuntament de Vic.
10- Elaborar diferents materials audiovisuals en format de memòria d’activitats que ens ajudin en la
captació de possibles mecenes i patrocinadors:
Clàssica jove. S’ha confeccionat un vídeo resum de l’edició del 2018. Que faci de carta de presentació del
projecte.
El club dels poetes morts. S’ha establert una conveni de col·laboració amb El 9TV per produir i emetre una
sèrie de 8 capítols sobre l’evolució del muntatge teatral. El 9TV ha obtingut el Premi Zapping a les 23 edició.
11- Dissenyar campanyes de comunicació vinculades a l’àmbit turístic que visualitzin la singularitat
arquitectònica de L’Atlàntida i l’oferta cultural més emblemàtica.
Descobrir Catalunaya S’ha establert un conveni de col·laboració amb el Grup Sàpiens que inclou seguiment
redacional i espai publicitari vinculat en la promoció dels Grans Concerts Vic 2018.
Paquets turístics amb els hotels amb més encant de la comarca. No s’ha portat a terme.
Paquet turístic dins de l’Oficina de Turisme de Vic. No s’ha portat a terme tot i que s’han estudiat diferents
possibilitats.
Intercanvi de publicitari amb el Festival de Peralada. S’ha encartat un desplegable de Grans Concerts 2018 en
el programa de mà del ballet Giselle.
12-Dissenyar campanyes de comunicació indirectes de la programació de L’Atlàntida a través d’acords
i convenis amb diversos comerços de Vic.
L’acord de col·laboració amb les llibreries i botiques especialitzades en música de Vic ha consistit en dedicar
un espai al cicle Clàssica Jove i alhora exposar-hi productes que tenen vinculació amb la figura de Mozart. El
dia que s’ha fet l’activitat Mozart el Carrer, un actor (Mozart) s’ha personat a tots aquests espais interectuant
amb els comerciants i clients.
13 –Consolidar el projecte Butaques X tothom.
La incidencia ha estat poc representativa, se n’han beneficiat 2 usuaris amb un total de 6 entrades (Damaris i
Alícia al país de les meravelles) L’oferta incloia 58 espectacles diferents.
Per a l’acompliment d’aquest objectiu és necessari la implicació de l’àrea de benestar de l’Ajuntament i aquest
2018 no ha estat efectiu.
En el programa Butaques última fila han participat 43 usuaris que han adquirit un total de 120 entrades.
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14- Consolidar la marca L’Atlàntida Educa i millorar els canals de comunicació amb tots els agents
educatius implicats.
El resultat és molt satisfactori pel que fa al relat institucional. Observem però poca participació per part dels
centres educatius tant en la configuración de l’oferta com en l’úss dels recursos educatius que els hem facilitat.
15-Mantenir la quantitat i pluralitat d’empreses que exerceixen de mecenes o patrocinadors de
L’Atlàntida.
- Establir canals de comunicació efectius
- S’han dissenyat accions de Patrocini per afavorir la prova de producte. Exemple: Cafès Pont (dia del Padrí) i
espectacle teatral.
16- Començar a definir un pla de mecenatge per a la captació de nous mecenes i patrocinis.
- Analitzar les necessitats específiques de cada mecenes a fi d’adaptar la proposta de patrocini a les seves
necessitats. Exemple:Cafès Pont
- Explorar ampliació del patrocini Damm amb el nou Espai Concert
Hem començat a valorar com hauria de ser la reordenació de l’estructura de les diferents categories de
Mecenatge i Patrocini i s’han establert els criteris bàsics per a la confecció d’un breu dossier de patrocini que
s’efectuarà a partir del 2019.
S’ha editat un díptic informatiu del nou Espai Concert a fi d’explorar ampliació d’algun nou Patrocini.
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4- LES ACTIVITATS COMUNITÀRIES
I ELS PROGRAMES EDUCATIUS
4.1. UN PROJECTE EDUCATIU DE GRAN IMPACTE CULTURAL (programes educatius)
L’ATLÀNTIDA EDUCA
L’Atlàntida Educa és el projecte educatiu que fomenta el sentit transversal de l’acció educativa lligada a la
programació estable i adreçada a un ampli ventall de públics. Al mateix temps, L’Atlàntida Educa presenta
una programació escolar i tot un seguit de propostes formatives d’acord amb els centres educatius de règim
general i de l’àmbit artístic.
A partir del nou contracte-programa s’hi ha volgut donar la màxima rellevància i s’ha procedit a un seguit
d’actuacions per assegurar un ampli abast social del projecte. L’Atlàntida Educa es presenta com a centre de
recursos educatius al servei del projecte educatiu de ciutat i com a marc d’acció transversal, obert a tots els
públics de la programació estable.
L’Atlàntida Educa planteja una acció educativa a la recerca d’un públic més actiu i conscient, al mateix temps
que desenvolupa projectes de participació escènica adreçats especialment als joves estudiants.
L’Atlàntida Educa s’ha desplegat en els següents projectes:
ANEM AL TEATRE
L’Atlàntida s’ha adscrit al programa escolar de la Diputació de Barcelona per assegurar l’amplitud de l’oferta
i l’optimització dels recursos que s’hi destinen. D’aquest nou programa, se’n valora especialment la qualitat
artística de les propostes seleccionades, l’amplitud de la programació i el material de suport didàctic. Es
preveu que els nou centres educatius que actualment solen participar en la programació escolar de L’Atlàntida
passin a ser una vintena. Enguany el nombre de centres participants ha set de 14. S’incorporen centres de
la comarca i s’incrementen de manera substancial els alumnes participants de totes les etapes educatives.
(Vegeu gràfica adjunta).
Programa escolar 2018
Espai escènic: L’Atlàntida
Total
13

Nombre d’espectacles d’arts en viu (escolars)
Nombre de funcions de teatre (escolar)
Nombre de funcions de música (escolar)
Nombre de funcions de dansa (escolar)
Nombre de funcions d’altres gèneres (escolar)
Nombre de funcions per al públic escolar

17
3
2
22

Butaques ofertes (per a públic escolar)

5.954

Nombre d’assistents a funcions de teatre (escolar)
Nombre d’assistents a funcions de música (escolar)
Nombre d’assistents a funcions de dansa (escolar)
Nombre d’assistents a funcions d’altres gèneres (escolar)
Nombre d’assistents a funcions per públic escolar

3.460
736
428
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CONNEXIONS
Connexions són les accions educatives que fins ara corresponien exclusivament a la marca de L’Atlàntida
Educa. Més enllà de l’horari escolar, el projecte de Connexions vol establir relacions amb els centres educatius
per mobilitzar alumnes i professors com a públic de la programació estable. Aquests en són els objectius
principals:
- Incrementar les experiències educatives i artístiques dels estudiants de totes les etapes educatives
(inclosos els alumnes de les escoles bressol i els estudiants universitaris) de Vic i de la comarca.
- Facilitar la comprensió dels diferents llenguatges artístics que conformen la programació estable de
L’Atlàntida.
- Oferir activitats paral·leles relacionades amb la programació que aportin valor afegit a l’experiència
artística.
- Crear promocions exclusives o polítiques de preus especials per trencar possibles barreres econòmiques.
L’Aula d’Extensió Universitària Gent Gran d’Osona, una associació cultural vinculada a la Universitat de Vic i
formada per mil socis, participa molt activament i de forma continuada en el programa de Connexions, de
manera que cada dimecres a la tarda realitza una activitat cultural a L’Atlàntida. És doncs en aquest entorn
que s’han organitzat cursos i xerrades formatives estables al voltant de la programació de L’Atlàntida.
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES L’ATLÀNTIDA EDUCA
A l’entorn de la programació escènica i musical es programen un seguit d’activitats de caràcter divulgatiu i
formatiu per afavorir el nivell de gaudi i comprensió del públic assistent. Enguany s’han incorporat xerrades
prèvies a les representacions teatrals i s’ha donat continuïtat a les xerrades prèvies als concerts. També s’han
programat diàlegs amb les companyies després de les funcions d’Escenaris i de Teatre de prop de manera que
s’ha emfatitzat l’experiència de proximitat, que és un dels segells distintius d’aquests cicles.
CANTÀNIA: Partícules de Sergi Belbel
Cantània és un projecte educatiu de ciutat que consisteix en la preparació i interpretació d’una cantata.
Cada curs, L’Auditori de Barcelona estrena una nova cantata, per a instrumentistes i cor infantil, signada per
prestigiosos músics i lletristes catalans. Per preparar la cantata, el professorat de música assisteix a tres
sessions de formació a L’Auditori de Barcelona, on se li donen les eines necessàries per fer el treball d’aula
amb els alumnes. El projecte acaba amb un concert, on participen conjuntament totes les escoles inscrites,
acompanyades en directe de músics i actors professionals.
Calendari: 27/05/2018
Objectius
- Participar en el procés d’aprenentatge d’una cantata.
- Integrar en un mateix projecte alumnes de centres diferents i artistes professionals.
- Viure una experiència artística personal i col·lectiva.
Participació
- Entre 6 i 9 instrumentistes.
- Més de 200 alumnes d’educació primària (3r, 4t, 5è i 6è) a cada funció.
- Total 680 nenes i nens.
Dedicació
- Tres sessions de formació per al professorat (especialista de música).
- Treball a l’aula (aproximadament s’hi destinen 2 trimestres).
- Assaig conjunt de les escoles participants.
- Posada en escena de la cantata (3 sessions).
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Centres participants 2018:
Vic: Escola Guillem de Mont-rodon, Sagrat Cor de Jesús, Col·legi Sant Miquel dels Sants, Escorial, Escola FEDAV
Vic, Escola Santa Caterina de Siena.
Fora de Vic: Les Escoles de Gurb, Escola Sant Josep Sant Hilari, L’Era de Dalt de Tona, Tomàs Raguer i Ramon
Surinyac de Ripoll, L’Escola El Cabrerès de L’Esquirol, IE Mestra Andreu de Sant Joan de les Abadesses, Escola
Farigola de Seva, Mare de Déu de la Gleva de Masies de Voltregà, Vall del Ges de Torelló, Escola Valldeneu de
Sant Martí de Centelles, Escola Zer Guilleries i Escola Les Pinediques de Taradell.
CANTA GRAN! De Berlín al Paral·lel
Canta Gran! és un projecte social comunitari dissenyat per L’Auditori de Barcelona. Consisteix en la preparació
i interpretació d’un concert on participen corals de gent gran de la comarca d’Osona. Cada any, L’Auditori
estrena una nova cantata per a instrumentistes i cor signada per prestigiosos músics i lletristes catalans.
Calendari: 18/02/2018 Canta gran! De Berlín al Paral·lel
Objectius
- Participar en el procés d’aprenentatge d’una cantata.
- Integrar en un mateix projecte cantaires de corals diferents i artistes professionals.
- Viure una experiència artística personal i col·lectiva.
Participació
- Entre 6 i 9 instrumentistes.
- Uns 200 cantaires de la comarca d’Osona: Clau de Sol de l’AVAT, Casal Mossèn Guiteras, Aula d’Extensió
Universitària Gent Gran d’Osona, Bella companyia de Seva-El Brull, Les Veus del Ter de Manlleu i la Coral
Ges, casal de Torelló.
751 espectadors en l’única sessió que es va fer.
Dedicació
- Una reunió informativa als representants o director/es dels grups corals .
- Una sessió formativa per a les direccions musicals de les corals.
- Treball intern de la mateixa coral (aproximadament s’hi destinen 4 mesos).
- Tres assajos conjunts de les corals participants amb el director/a de la cantata.
- Un assaig general final amb tots els participants i l’equip professional de L’Auditori
- Posada en escena de la cantata (1 sessió).
SI TOQUEM JUNTS, SONA MILLOR!
Objectius generals
- Apropar l’Escola de Música i Conservatori de Vic a nens i nenes de la ciutat que no podrien accedir a aquest
servei a causa de la seva situació econòmica i/o perfil social.
- Vincular escoles d’Educació Primària de Vic de diferent titularitat i afavorir la col·laboració entre els
mestres dels diferents centres així com la convivència i el treball cooperatiu dels seus alumnes.
- Conèixer les habilitats musicals destacades i els interessos musicals dels alumnes del projecte, i estudar la
viabilitat de sumar-los als programes centrals del projecte educatiu de l’EMVIC*.
- Incidir en l’educació emocional dels alumnes mitjançant el poder transformador de la música i amb
la musicoteràpia com a eina principal i treballar valors com el respecte, la tolerància, el sentiment de
pertinença i l’autoestima.
- Potenciar l’èxit educatiu dels alumnes usuaris del projecte i incidir en l’adquisició de les vuit competències
transversals bàsiques descrites pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
La població diana del projecte són els alumnes de tercer curs de primària. El criteri d’aquesta tria es basa en
l’elecció de la franja d’edat adequada per desenvolupar amb èxit les competències per manipular instruments
musicals, així com per organitzar-se i prendre decisions en petit grup.
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El projecte es porta a terme cada any des del curs 2012-13, inicialment amb dues escoles de primària i el curs
2016-17 amb quatre. Es tracta, doncs, del cinquè curs d’implementació i s’ha mantingut el nivell de partició.
Les activitats que es desenvolupen a les sessions estan, com a producte, orientades a elaborar un repertori
instrumental que s’ha de mostrar en públic a final de curs; i com a procés, orientades a treballar en equip, a
fomentar la comunicació, la creativitat, l’escolta activa i l’autoconeixement.
La metodologia és la utilització del concepte artístic i pedagògic descrit per Carl Orff i Gunild Keetman, basada
en tres eixos fonamentals:
a) La importància a la consideració de l’entorn de cada alumne.
b) La interdisciplinarietat intrínseca entre el so, el moviment i el llenguatge.
c) La creativitat del docent –en la programació i en la capacitat de reacció–, i de l’alumne –fent propostes
sorgides de la improvisació o la composició, i en les respostes davant els reptes proposats com a forma
d’aprenentatge.
Els tallers que s’han portat a terme han estat:
a) Orquestreta de violins, flautes i pianos
b) Percussió corporal i coreografia
c) Cant coral
d) Interdisciplinarietat artística
e) Conjunt de percussió i Orff
f) Construcció d’instruments
g) Composició de cançons
h) Improvisació i soundpainting
El projecte s’ha mostrat a les famílies de tots els alumnes i s’ha obert al públic en general a través de les
representacions a la sala Joaquim Maideu de L’Atlàntida. Aquesta part final és important perquè implica un
ús social de l’equipament de caràcter transversal i suposa una visualització del projecte escènic que tanca
d’aquesta manera tot un trimestre de treball intens.
FEM TEATRE: EL CLUB DELS POETES MORTS (ESPECTACLE PARTICIPATIU AMB ADOLESCENTS)
Seguint la línia de produccions que vam iniciar amb els musicals Joseph, l’òpera infantil L’escura-xemeneies
i, aquesta darrera temporada, El Mikado, el 2018 vàrem proposar un nou projecte participatiu i artístic, un
muntatge teatral que va ser dirigit per l’actor vigatà Xevi Font. La peça seleccionada va ser El club dels poetes
morts, una obra que es va popularitzar amb la coneguda pel·lícula protagonitzada per Robin Williams.
Com en els altres projectes, la participació anava orientada a estudiants dels instituts de la comarca i vàrem
comptar amb la col·laboració dels centres d’ensenyament per fer-ho arribar als possibles interessats i
incentivar-los a aquesta activitat de caire pedagògic, participatiu i artístic.
En aquest nou projecte teatral, la participació va anar orientada a estudiants de primer i segon de batxillerat,
tot i que algun centre hi va aportar alumes de quart d’ESO. També vam fer extensiva la convocatòria als
diferents centres municipals de joves, a la Universitat de Vic i a l’Institut del Teatre, ja que el ventall d’edats
dels participants anava dels 16 als 20 anys. Hi van participar una vintena d’actors, seleccionats en un càsting
previ en el qual es van presentar una cinquantena de candidats.
Una vegada més, aquest càsting es va convertir també en un programa setmanal de la televisió local d’El 9 TV,
que va ser premiat per la Xarxa de Televisions Locals.
D’altra banda, el projecte també va comptar amb la participació de La Farinera, Centre d’Art de Vic (escenografia)
i de l’Escola d’Art (disseny de cartells).
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El procés de treball amb els alumnes que van superar el càsting es va allargar uns mesos, amb dues sessions
setmanals, i estava dirigit per professionals del camp teatral.
L’estrena del muntatge es va incloure en la programació de L’Atlàntida i es va fer el dia 17 de març amb un èxit
notable de públic amb un total de 776 espectadors. Aquest èxit va propiciar una segona funció de l’obra, no
prevista inicialment, el dia 10 de maig en què van assistir 355 espectadors més.
Objectius
- Fomentar la participació, el treball en equip
- Desenvolupar les capacitats artístiques del alumnes participants
- Atreure un públic nou cap al teatre i les arts escèniques
- Contribuir en el projecte educatiu de ciutat
Participació
- Una cinquantena d’aspirants i una vintena d’actors participants provinents de diferents centres educatius
de secundària de la comarca d’Osona, d’entre 16 i 20 anys
- Centres Educatius, EMVIC, Escola d’Art, La Farinera, Centre d’Art de Vic, actors i equip directiu professional
Dedicació
- Freqüència de treball: dues sessions setmanals de dues hores de durada cada una
FEM UN MUSICAL: GREASE (2018: INICI DEL PROJECTE PARTICIPATIU AMB ESCOLARS)
Seguint la línia de produccions que hem descrit inicialment, el 2018 s’ha iniciat un nou projecte participatiu i
artístic adreçat a estudiants, el musical Grease, que serà dirigit per Toni Font i que tindrà continuïtat durant el
proper 2019 fins a la seva estrena, els dies 3 i 4 de maig de 2019.
La proposta va orientada a estudiants d’ESO i de Batxillerat dels centres escolars de Vic, i a les acadèmies
de dansa. Per fer arribar la informació als possibles participants, hem comptat amb la col·laboració dels
centres d’ensenyament per fer-ho arribar als possibles interessats i incentivar-los a aquesta activitat de caire
pedagògic, participatiu i artístic.
Al projecte, s’hi suma també l’Escola d’Art i Superior de Vic, entre d’altres.
Durant el 2018 s’ha portat a terme la convocatòria de participants i, durant el mes de novembre, s’han fet uns
càstings per seleccionar la cinquantena de participants que finalment sortiran a escena.
El mes de novembre i desembre de 2018 han començat les sessions de treball, dues sessions setmanals de 2
hores cadascuna, dirigides per en Toni Font, el director escènic, l’Arnau Burdó, el director musical, i la Laura
Marsal, directora de coreografia.
L’estrena del muntatge, el 3 i 4 de maig de 2019, s’inclou com les produccions educatives anteriors a la
programació de L’Atlàntida
Objectius
- Fomentar la participació, el treball en equip.
- Desenvolupar les capacitats artístiques del alumnes participants .
- Atreure un públic nou cap al teatre i les arts escèniques.
- Contribuir en el projecte educatiu de ciutat.
Participació
- Una cinquantena d’aspirants i una vintena d’actors participants provinents de diferents centres educatius de
secundària de la comarca d’Osona, d’entre 16 i 20 anys.
- Centres Educatius, EMVIC, Escola d’Art, La Farinera, Centre d’Art de Vic, actors i equip directiu professional.
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Dedicació
- Freqüència de treball: dues sessions setmanals de dues hores de durada cada una.
CLÀSSICA JOVE
Clàssica Jove és l’escenari de les noves generacions de la música clàssica que en la seva cinquena edició vol
ampliar el focus d’atenció per a la mobilització de nous públics. S’estableix el foment de la cultura musical
com a objectiu per a l’apropament a la música clàssica de manera que es despleguen activitats de caràcter
educatiu i participatiu. Aquestes accions es plantegen en complicitat amb tota una colla d’entitats i d’agents
socials sense els quals es perdria la capacitat d’implicació social. S’ha establert complicitat amb més d’una
vintena d’entitats que d’una o altra manera col·laboraran en el desenvolupament del projecte educatiu del
Clàssica Jove 2018.
El projecte es planteja en concordança amb els centres educatius que són els que poden desenvolupar una
activitat transversal de manera continuada en l’àmbit curricular. Aquest projecte és especialment adequat
per cultivar en el complex cultural que incorpora L’Atlàntida i l’EMVIC. Clàssica Jove té la força irruptiva de
les accions intensives amb un gran atractiu mediàtic i d’impacte per a la seducció de nous públics, però ha de
comptar necessàriament amb els centres educatius per assegurar una activitat d’aprofundiment continuat.
El 2018 es va crear una nova imatge del Clàssica Jove per donar resposta a aquesta idea d’accentuar la difusió
de la cultura musical i afavorir la mobilització del públic més jove. A partir d’aquí a cada edició es prendrà
un compositor com a cap de cartell i es desenvoluparà tot un seguit d’activitats a l’entorn de la vida i obra
d’aquest músic. En aquesta edició, Mozart va presidir el Clàssica Jove per la seva força iconogràfica i pel valor
indiscutible en el si de la cultura universal.
Amb Mozart com a figura central, doncs, es van portar a terme activitats obertes i gratuïtes en diversos espais
de la ciutat així com el desenvolupament d’accions participatives de caràcter presencial i a través de les xarxes
socials.
La creació de material didàctic adreçat als participants de les activitats i als centres educatius vinculats
al projecte també és un element clau del valor educatiu del projecte. Es va editar un dossier didàctic amb
un article, píndoles divulgatives, bibliografia, discografia, filmografia, cites cèlebres i jocs a l’entorn del
compositor, entre d’altres.
Finalment es va editar i distribuir tot un seguit de material iconogràfic per fomentar el sentit de participació i
d’identificació amb el cicle: cartelleria, postals, bosses i xapes, lones de carrer, fotoreclam…
Les accions educatives van ser:
- Xerrada divulgativa a l’entorn de Mozart.
- Mozart al carrer amb un piano a disposició dels alumnes de les Escoles de Música de la comarca i del públic
que vulgui tocar-lo, amb una acció teatralitzada de manera que Mozart es fes present a la ciutat de Vic al
llarg de tot el dia.
- Cinema a la fresca amb la projecció de la pel·lícula Amadeus.
- Espai Mozart, un espai físic per a la interacció amb els músics i amb un llibre de signatures a disposició dels
assistents. També esdevé un espai adequat per a les fotografies i la dinamització de les xarxes socials.
- Disposició de piano al restaurant de L’Atlàntida els dies de concerts per a la interacció amb el públic.
- Tallers en família, tres tipologies de tallers (coNEIX Mozart, Mozart en moviment i A la recerca de Mozart)
per a totes les edats i amb enfocaments diversos a l’entorn de la música i vida del compositor.
- Divertimento Mozart, un concurs a l’entorn de Mozart. S’hi podia participar a través del web de L’Atlàntida i
s’optava a guanyar abonaments per al cicle de Grans Concerts 2018.
- Píndoles de divulgació a l’entorn de Mozart vehiculades a través de diversos canals comunicatius.
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PRODUCCIÓ EMVIC 2018: De fades i pirates bohemis
L’objectiu d’aquesta producció anual que s’estrena en el marc del cicle Clàssica Jove és mostrar la possibilitat
escènica de gran format que en aquests moments pot oferir L’Escola de Música i el Conservatori de Vic
mitjançant l’Orquestra Simfònica i el Cor del Conservatori. Aquesta formació reuneix pràcticament la totalitat
dels alumnes del centre: 130 alumnes i una desena de professors.
En aquesta edició, el programa va tenir com a motiu central el món oníric de personatges fantàstics que estan
representats en diferents moments de la història de la música, des del barroc fins a la música més actual.
Tot precedit d’una intervenció coral de repertori actual amb peces modernes i ètniques acompanyades de
moviments coreogràfics.

Give it up!		
Maquerule		
Bonse Aba		
Messe Breve		
La Reina de les fades
Bohemian Rhapsody
Il Pirata (obertura)
Pirates del Carib

M. Cohi
Tradicional colombiana
Tradicional zambiana
L. Delibes
H. Purcell
F. Mercury
V. Bellini
K. Bade

Cor del Conservatori de Vic
Cor de l’Escola de Música de Sant Feliu de Guíxols
Orquestra Simfònica del Conservatori de Vic
Sebastià Bardolet, director
Dolors Vidal, directora
Quim Térmens, director
MOLTA MERDA
L’Atlàntida promou la formació artística en l’àmbit escènic amateur.
El Centre Cívic Serra-de-Senferm de Vic va acollir una classe magistral a càrrec del cineasta Albert Serra.
Amb aquesta acció formativa, L’Atlàntida pretén seguir promovent la formació escènica en l’àmbit amateur i
contribuir en la millora de la pràctica artística. En aquesta ocasió, els beneficiaris de la sessió formativa van
ser els integrants de La Palangana, la companyia de teatre amateur guanyadora de l’última edició de la Mostra
de Teatre Jove de Vic que es va presentar a Vic el passat abril. La sessió formativa va constar de tres parts:
1. Visió personal del text d’Òscar Wilde i marc general per al treball escènic.
2. Pràctica escènica a partir de fragments d’Una dona sense importància.
3. Un diàleg informal entre els membres de la companyia i el cineasta.
Objectius
- Promoure la formació escènica en l’àmbit amateur
- Contribuir en la millora de la pràctica artística
- Contribuir en el projecte educatiu de ciutat
Participació
- Una vintena d’integrants de la companyia La Palangana
- Membres de La Palangana
Dedicació
- Una sessió de tres hores de durada
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MÀSTER-CONCERTS
En col·laboració amb l’EMVIC, la programació inclou un mínim de dos màster-concerts. Artistes de reconeguda
trajectòria artística i pedagògica ofereixen classes magistrals als alumnes de l’EMVIC en coordinació amb
cada departament (corda, vent, piano, guitarra...). Aquests mateixos artistes ofereixen el mateix dia o en dies
immediats, un concert obert al públic en general que forma part de la programació musical de L’Atlàntida.
Màster Concerts 2018
Vicenç Prats (flauta i piano) 13/04
Piano-duo Brugalla & Stambolov 04/05
ORQUESTRA DE CAMBRA DE VIC
L’OCV té una clara voluntat pedagògica. És una plataforma que culmina el projecte orquestral del Conservatori
de Música de Vic i que dona resposta a les necessitats d’aquesta institució, de la Fundació L’Atlàntida i de la
ciutat en el camp de la pràctica orquestral amateur. L’Orquestra de Cambra de Vic està formada per:
- Alumnes avantatjats del grau professional del Conservatori de Vic.
- Exalumnes recents del Conservatori de Vic que segueixen estudis de grau superior.
- Exalumnes del Conservatori de Vic que segueixen en actiu en la pràctica orquestral o en la pedagogia musical.
- Professors del Conservatori de Vic.
L’Orquestra prepara un mínim de dos concerts anuals de manera coordinada amb els responsables de
L’Atlàntida i del Conservatori de Vic que es programen al llarg de la temporada estable de música i d’arts
escèniques de L’Atlàntida.
L’Orquestra no disposa d’una direcció titular estable, per això, en funció de les característiques de cada
programa, es contracta el perfil més indicat. En general, es prioritza un perfil de director jove amb capacitats
pedagògiques.
Objectius
- Oferir una plataforma pedagògica als estudiants de música per tal de participar activament en l’activitat
artística i cultural de L’Atlàntida i de la ciutat de Vic.
- Proporcionar experiència escènica (alumnes, exalumnes i professors de l’EMVIC).
- Apropar el repertori simfònic al públic .
- Col·laborar en projectes de participació ciutadana.
- Fer visibles els nous talents musicals que sorgeixen de l’EMVIC entre el públic .
Participació
En funció del programa podem comptar amb una vintena d’estudiants i exestudiants del Conservatori de Vic,
a banda dels professors i alguns altres músics professionals.
Dedicació
- Dues produccions de cinc dies d’assaig cadascuna amb un total de 40 hores d’assaig.
- Coordinació artística i tècnica: 30 hores anuals.
- Els projectes que es van portar a terme durant el 2018 són:
1. Polifonies Guernika, amb la coral Canigó, l’Orfeó Vigatà, la Coral Regina i l’artista plàstica Cori Mercadé,
sota la direcció de Daniel Antolí.
2. Concert amb solista jove, dins el cicle Clàssica Jove, cada any presentem un jove talent. En aquesta
ocasió va ser el pianista Eudald Buch.
3. Concert de Cap d’Any, una selecció d’àries operístiques i de peces habituals de Cap d’Any, sota la
direcció d’Esteve Nabona.
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III ACADÈMIA INTERNACIONAL DE QUARTETS VIC, amb el Quartet Casals i el Quartet Gerhard
L’Acadèmia Internacional de Quartet - Vic va néixer el 2015 amb la voluntat d’oferir un espai perquè intèrprets
professionals, estudiants, professorat d’escoles de música i conservatoris o melòmans poguessin intercanviar
coneixements o experiències musicals en l’especialitat del quartet de corda.
Aquest 2018 se’n va fer la tercera edició, i durant cinc dies, la ciutat de Vic es va convertir en un punt de
referència internacional pel que fa a l’estudi i l’aprofundiment en el repertori de quartet de corda. Les classes,
les va impartir el Quartet Casals, i es va treballar una obra específica del gran repertori per a quartet, els
Quartets de Beethoven.
El projecte es complementa amb un altre itinerari formatiu paral·lel a càrrec del que es considera un dels
quartets de més projecció de Catalunya, el Quartet Gerhard, que també va oferir un curs formatiu dirigit a
estudiants d’escoles de música i conservatoris, sense massa experiència però amb gran interès per aprofundir
en aquest gènere. En aquest cas, el repertori va ser escollit per cadascun dels participants.
Participants
Vint alumnes internacionals, 32 alumnes adolescents provinents de diversos conservatoris i escoles de música
de Catalunya, 60 alumnes oients.
4.2. UN PROJECTE SOCIAL DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI
APROPA CULTURA
L’Atlàntida és un dels equipaments culturals de Catalunya adherits al programa socioeducatiu Apropa Cultura,
a través del qual, els centres socials que treballen amb persones en risc d’exclusió social poden assistir a la
programació habitual dels seus espectacles al preu social de 3 euros.
BUTAQUES X TOTHOM
El passat mes de setembre de 2015, L’Atlàntida va iniciar un projecte pilot propi amb l’objectiu de garantir a
totes les persones la igualtat d’oportunitats per accedir de manera individual a la cultura, entenent que pot
esdevenir una eina d’apoderament i cohesió social. Butaques X tothom és el nom que finalment s’ha donat
a aquest programa d’inclusió social que s’està realitzant en coordinació amb l’àrea de benestar social de
l’Ajuntament de Vic i que suposa un complement important respecte l’àrea d’acció que es desenvolupa a
través d’Apropa Cultura.
Els beneficiaris d’aquest programa són persones a títol individual que des de Serveis Socials de l’ajuntament
es considera que presenten un perfil vulnerable des d’un punt de vista social.
CANTAGRANS
Cantagrans és un projecte participatiu dirigit a públic adult interessat a participar en una activitat
d’aprofundiment musical i, després de portar a terme diferents sessions formatives, acabar presentant un
concert coral a L’Atlàntida al costat d’intèrprets i directors amb una llarga trajectòria.
Les inscripcions es poden realitzar a títol individual o a través d’alguna de les corals de la comarca.
OSONA EN DANSA
El 2015, amb motiu del Dia Internacional de la Dansa, L’Atlàntida es va posar en contacte amb el col·lectiu
d’escoles de dansa de la comarca amb dos objectius:
- Incentivar les noves generacions de la dansa osonenca.
- Incrementar i crear nou públic per a la dansa.
La proposta, que va comptar amb la col·laboració de l’Institut del Teatre de Vic, es va concretar en un espectacle
on intervenien totes les escoles i acadèmies del col·lectiu osonenc i en el qual es presentava per primera
vegada una nova companyia de dansa professional osonenca: XT. Vist el resultat, i per tal de consolidar els
objectius, es va acordar convertir Osona en dansa en una activitat anual. Aquest 2018 es porta a terme la
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quarta edició, amb un augment de participants.
CONSULTES A LA COMUNITAT
Amb l’objectiu de seguir avançant en la construcció d’un projecte cultural i educatiu compartit, i alhora
reforçar el sentiment de pertinença de tota la comunitat amb L’Atlàntida, durant el 2018 es van portar a terme
diferents consultes ciutadanes.
Les dades obtingudes es tindran en compte i s’incorporaran en el Pla estratègic de L’Atlàntida.
Accions que s’han portat a terme:
- Enquesta per correu electrònic a Padrins: (setembre 2018).
- Enquesta per correu electrònic a Amics: (octubre 2018).
- Consulta a la ciutadania en general sobre hàbits de consum cultural (s’ha començat a treballar en el
disseny d’aquest estudi juntament amb la regidoria de cultura, els grup polític de la CUP i l’empresa
Teknecultura).
- Focus grups amb usuaris de diferents equipaments de la ciutat (s’ha començat a treballar en el disseny
d’aquests grups amb l’objectiu de portar-ho a terme durant el 2019).
- Assistència a diferents reunions de la comissió de Padrins (9 reunions al llarg del 2018).
- Trobada anual de Padrins (maig 2018).
- Reunions amb els equips directius dels centres educatius que participen a L’Atlàntida Educa (durant tot
l’any).
També s’ha començat a s’estudiarà la possibilitat d’obrir un procés participatiu que involucri tota la comunitat
de Vic durant el 2019 (sota el lideratge de la tècnic de l’àrea de participació ciutadana de l’ajuntament).
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5- FUNCIONS TERRITORIALS EXERCIDES
5.1. UNA XARXA D’INTERACCIÓ COMARCAL I SUPRACOMARCAL (funcions territorials)
El nom de L’Atlàntida, Centre d’Arts Escèniques d’Osona, ja indica una vocació territorial del nostre equipament,
des de la seva inauguració, l’any 2010. La nostra activitat habitual i el desplegament de comunicació i difusió
s’ha centrat de bon començament no només en la comarca d’Osona, sinó també en les comarques veïnes,
com el Ripollès o una part del Vallès Oriental i, des de l’existència de l’Eix Transversal, altres comarques que
antigament quedaven més allunyades de Vic, com la Selva, la Garrotxa i el Berguedà.
Hem seguit treballant per mantenir aquesta funció territorial en l’àmbit comarcal i supracomarcal i constatem
que el 45 % del nostre públic prové de territori comarcal i supracomarcal.
TEATRES D’OSONA. Per a la promoció i difusió de les programacions estables professionals i creació
escènica a Osona.
L’interès de L’Atlàntida per idear una planificació coordinada de l’activitat cultural de la comarca en relació
amb la resta d’equipaments (Teatre de Calldetenes, Teatre Cirviànum de Torelló) es va posar de manifest l’any
2012 quan es va impulsar la creació de la marca Teatres d’Osona.
Amb aquest objectiu comú, els tres teatres municipals d’Osona amb programació estable d’arts escèniques
professionals ens vàrem agrupar sota la denominació TEATRES D’OSONA per tal de col·laborar en la promoció,
difusió i creació de les arts escèniques a Osona.
L’any 2017 es van fer un seguit de reunions amb els responsables dels diferents municipis per donar un
nou impuls a la iniciativa conjunta. Aquestes reunions han donat com a fruit diferents iniciatives que s’han
concretat aquest 2018. Aquestes iniciatives són:
ACTIVITAT TEATRES D’OSONA 2018
1. Impulsar almenys una producció anual conjunta que es programarà en els tres teatres.
El 2018 s’han portat a terme dues produccions conjuntes.
- La primera ha estat Tornar, un muntatge basat en els poemes i els dibuixos de Noemí Morral dirigit per
Joan Roura, que es va estrenar a L’Atlàntida i que es va representar posteriorment a Torelló i Calldetenes. La
producció ha passat des de llavors per diferents municipis osonencs i d’arreu del país.
- L’any 2018. L’Atlàntida i l’Ajuntament de Vic han impulsat, amb la participació de Teatres d’Osona (Calldetenes,
Torelló i Vic), un homenatge al poeta i dramaturg Lluís Solà i Sala. L’homenatge a aquesta figura fonamental
de les lletres catalanes contemporànies va incloure diverses activitats, però el nucli central va ser la producció
d’un espectacle de gran format basat en l’obra de Lluís Solà. Aquesta producció multidisciplinària i de gran
format, creada per la companyia professional osonenca Teatre eSseLa amb el títol Els camins invisibles, es va
estrenar a Vic i després es va representar a Torelló i a Calldetenes.
A banda d’aquest espectacle, l’homenatge es va ampliar amb altres activitats al voltant de l’autor en el qual van
participar diverses entitats culturals osonenques, com el Patronat d’Estudis Osonencs, l’Ateneu i la Universitat
de Vic, el Casino de Vic, el Centre de Normalització Lingüística d’Osona, el Teatre Cirviànum de Torelló, el
Teatre Auditori de Calldetenes i L’Atlàntida de Vic.
2. Crear i donar continuïtat a un cicle temàtic conjunt, dins del qual cada teatre programa una obra
diferent, però de contingut relacionat amb el cicle, i es fa una promoció conjunta. Aquest cicle es farà
cada any en el període que va de febrer a juliol.
L’any 2018 el tema conjunt ha estat: Teatres d’Osona per l’acollida i la integració. Dins aquest cicle temàtic,
l’obra programada a Vic ha estat A.K.A, dirigida per Montse Rodríguez. Aquest muntatge s’ha representat
posteriorment a Barcelona i a arreu del país, i ha obtingut una gran repercussió.
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També s’ha decidit que el següent cicle (2019) estigui relacionat amb el circ. S’ha definit el nom genèric que
hauria de ser Teatres d’Osona amb el circ d’avui.
3. Mantenir reunions conjuntes un mínim de tres vegades l’any per concretar aquestes iniciatives i
proposar-ne d’altres.
Hi ha hagut quatre reunions, a tres de les quals hi ha intervingut també el grup Teatrets d’Osona, on s’ha parlat
de l’organització dels actes esmentats anteriorment així com l’optimització de les difusions conjuntes.
ACTIVITATS CONJUNTES AMB TEATRETS D’OSONA
També s’han iniciat reunions amb Teatrets d’Osona (Roda de Ter, Sant Hipòlit i Tona) amb la voluntat d’establir
una coordinació i d’emprendre accions territorials conjuntament.
El grup Teatrets d’Osona s’incorpora a partir de 2019 al cicle de temàtica conjunta de Teatres d’Osona i també
s’estudien possibilitats d’una difusió conjunta.
COL·LABORACIÓ PERMANENT AMB EL TEATRE DE CALLDETENES.
Programació i difusió conjunta d’un espectacle.
Al marge del funcionament integral del projecte Teatres d’Osona, les relacions entre els equipaments comarcals
amb programació estable d’arts escèniques s’han anat mantenint.
En el cas del Teatre-Auditori de Calldetenes, l’any 2014 es va signar un conveni segons el qual, a cada temporada
es programa conjuntament un espectacle, que s’inclou en la programació d’ambdós equipaments, sota el títol
genèric de L’Atlàntida a Calldetenes. La sala de Calldetenes té unes característiques adients per a determinats
espectacles que les sales de L’Atlàntida no poden acollir tan còmodament. Aprofitant aquesta circumstància,
l’equip de programació de L’Atlàntida proposa un espectacle per a la sala de Calldetenes, que es programa de
comú acord. La compra d’entrades es pot fer des de qualsevol dels dos equipaments.
L’experiència, que fins ara s’ha portat a terme aquests darrers quatre anys, ha estat positiva i s’ha arribat a
l’acord de mantenir-la. L’any 2018 es va programar i organitzar conjuntament l’espectacle El secret de la Lloll,
amb gran èxit de públic.
DIVULGACIÓ I COORDINACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ MUNICIPAL
La iniciativa d’aglutinar tota la programació familiar en una mateixa publicació no es va poder portar a terme
en aquell moment per qüestions tècniques, però a les portes del 2018 s’està valorant la possibilitat d’editar
una publicació municipal que vagi més enllà de la programació familiar i reculli totes les iniciatives culturals
de la ciutat.
L’any 2018 s’han fet diverses reunions amb altres equipaments de la ciutat i s’ha produït un espectacle Amunt
els Telons! per presentar conjuntament la programació estable amb els altres tres espais escènics de gestió
municipal: ETC Espai Cultural, L’Institut del Teatre i Cineclub Vic.
EL CASINO DE VIC I COL·LABORACIONS AMB ALTRES EQUIPAMENTS MUNICIPALS
La mateixa iniciativa que es va emprendre amb el Teatre-Auditori de Calldetenes el 2014, des del 2016 també
s’ha fet efectiva amb el Casino de Vic. Per mitjà d’un conveni i sota el nom genèric de L’Atlàntida al Casino, es
programen conjuntament dos espectacles cada any que es porten a terme a la sala d’actes del Casino de Vic.
L’any 2018 s’han programat conjuntament al Casino dos espectacles:
- I remember Mr. Bowie, el dia 6 d’abril
- Pessoa, el dia 23 de novembre
Durant el 2018 L’Atlàntida ha impulsat un cicle anomenat Escenaris que inclou projectes interdisciplinaris de
petit format, adreçats a la creació de nous públics, preferentment al segment juvenil, sense deixar de banda
la qualitat artística, i orientats cap a la màxima professionalització possible. Aquest cicle ocupa normalment
diferents espais de L’Atlàntida i altres espais culturals de la ciutat, com la Casa Bojons i el Casino de Vic aquest
2019.
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ALTRES ACCIONS ARTÍSTIQUES TERRITORIALS
Des dels seus inicis, L’Atlàntida ha acollit un nombre important d’activitats i propostes artístiques que
per diferents motius es troben estretament vinculades a la comarca d’Osona, que en els darrers anys han
augmentat significativament.
Aquest any s’han mantingut propostes creades en anys anteriors com Osona en dansa, Canta gran! o el Concert
de Nadal i se n’hi han afegit d’altres, com ara Cantem amb Sant Tomàs (espectacle benèfic participatiu),
Pictofonies Guernika, una producció amb l’Orquestra de Cambra de Vic i les tres corals osonenques més
destacades, la Trobada de Cors Gòspel d’Osona i la Festa Final del Festival Protesta.
Algunes de les activitats d’àmbit comarcal que L’Atlàntida ha acollit durant el 2018:
- Osona en dansa. Les escoles i acadèmies de dansa de la comarca col·laboren en un espectacle conjunt, en
una data propera al Dia Internacional de la Dansa (quarta edició).
- Cantagrans. La iniciativa de L’Auditori d’una cantata participativa per a gent gran es porta a terme a
L’Atlàntida des de fa tres anys. En aquest període hi han participat corals de Vic, Manlleu, Roda de Ter i
Seva.
- Cantània. La cantata escolar que se celebra anualment a L’Atlàntida aplega alumnes d’escoles de Vic, Gurb,
Sant Hilari Sacalm, Tona, Ripoll, L’Esquirol, Sant Joan de les Abadesses, Vilanova de Sau, Seva, Masies de
Voltregà, Torelló, Ribes de Freser i Sant Martí de Centelles.
- Trobada de Gòspel d’Osona. Cinc grups de gòspel de diferents parts d’Osona s’han trobat una vegada més a
L’Atlàntida per oferir un espectacle conjunt, amb voluntat de continuïtat. Els grups són de Gurb, Tona, Orís,
Centelles i Vic.
- Cantata d’Aules Associades. Anualment s’organitza una cantata a L’Atlàntida en la qual participen els
alumnes de les Aules Associades de l’EMVIC, amb prop de 200 alumnes provinents de les aules de
Calldetenes, Folgueroles, Sant Julià de Vilatorta, Arbúcies, Sant Hilari Sacalm i Viladrau.
- Pictofonies Guernica. Trobada de corals osonenques amb un programa comú acompanyades per
l’Orquestra de Cambra de Vic.
- Projecte El club dels poetes morts: producció teatral participativa en la qual van participar una
cinquantena d’alumnes d’entre 16 i 20 anys de diferents centres escolars de la comarca d’Osona.
- Cicle Teatre de prop. Cicle que inclou set obres de teatre amb destacada participació d’artistes
professionals i amateurs del territori.
- Cicle Música de prop. Cicle que inclou vuit concerts de cambra amb destacada participació de músics
professionals, preferentment del territori.
- L’Atlàntida a Calldetenes: El secret de la Lloll. Programació conjunta amb el Teatre Auditori de Calldetenes,
una vegada per temporada.
- Festa Final del Festival Protesta. Sisena edició del Festival internacional de cinema de crítica social
organitzat per diferents entitats del territori.
CAMPANYES DE COMUNICACIÓ A NIVELL LOCAL COMARCAL I SUPRACOMARCAL
L’Atlàntida, Centre d’Arts Escèniques d’Osona, es va crear amb l’objectiu de transcendir la pròpia ciutat de Vic.
Per aquest motiu, les campanyes de comunicació que es porten a terme s’executen amb la voluntat d’arribar a
tota la comarca i fins i tot més enllà: al Ripollès, al Berguedà, a La Selva, al Bages, al Lluçanès i a la Garrotxa.
Algunes de les accions que es porten a terme i que podrien exemplificar aquesta realitat són:
- Encartament d’un díptic resum de tota la programació cada semestre a El 9 Nou d’Osona, el Ripollès, la
Garrotxa, el Lluçanès i el Vallès Oriental.
- Distribució de la revista de programació de L’Atlàntida a tots els centres culturals o seus d’entitats culturals
de les següents poblacions: Vic, Centelles, Sant Julià, Tona, Torelló, Manlleu, Aiguafreda, Lluçanès, Ripoll,
Berga, Olot i Prats del Lluçanès, entre d’altres.
- Distribució de La Bambolina (revista familiar de L’Atlàntida) a tots els centres educatius de la comarca
d’Osona. Aquest 2018 només ho hem fet durant el primer semestre, ja que estem estudiant altres accions
de difusió als centres educatius.
- Distribució de fulls de mà de difusió de la programació familiar a les escoles Bressol de Vic i Sant Julià.
- Distribució de cartells d’espectacles específics per a totes les poblacions de rodalies.
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- Campanyes de falques de ràdio a tota la Catalunya central i campanyes a mitjans de comunicació de
premsa escrita en línia d’àmbit nacional.
- Campanyes de comunicació a tota la xarxa EMVIC i a la xarxa d’escoles de música de la Catalunya central.
TEATRES AMICS
S’ha donat continuïtat a la dinàmica pròpia de l’Associació Teatres d’Amics amb les reunions periòdics de
gerents i programadors dels cinc teatres membres: Granollers, Manresa, Sant Cugat, Viladecans i Vic. En
aquestes reunions es tracten aspectes diversos de funcionament, gestió i programació, i es planifiquen accions
conjuntes en aquests àmbits.
Al llarg del 2018 s’ha finalitzat la redacció del pla estratègic i s’ha obert un procés de reflexió amb els altres
equipaments E3 per avançar en el sentit de cooperació i de representació institucional compartida.
APROPA CULTURA
L’Atlàntida forma part del programa: Apropa Cultura des de la seva inauguració el 2011. És per això que cada
temporada diferents col·lectius i entitats que treballen en el sector social assisteixen als diferents espectacles
que es programen. En aquest aspecte, s’exerceix una funció de capitalitat territorial força destacada, ja que la
majoria de les entitats socials de la comarca i rodalies tenen l’oportunitat de poder veure espectacles de gran
format sense necessitat de desplaçar-se a Barcelona. Entre les entitats supracomarcals que durant el 2018
han assistit a la programació de L’Atlàntida trobem: Servei de lleure Fundació Map, Fundació Privada Calandra,
Club CAR, Llar Residència La Fageda, ADFO, Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic, Fundació Humanitària,
ActivaMent Osona, Centre de dia en Salut Mental del Ripollès, Llar Residència de Manlleu, Associació Casal
Claret de Vic, fundació Hospital de la Santa Creu de Vic, Creu Roja a Osona.
5.2. UNA APOSTA PER LA DINAMITZACIÓ DE LES ENTITATS LOCALS
A banda de la programació convencional, un equipament cultural com L’Atlàntida ha d’exercir també com a
motor cultural, és a dir, ha d’erigir-se com a catalitzador d’energies i d’iniciatives que activin el seu entorn
social. Per això, L’Atlàntida ofereix cada temporada diferents propostes que cerquen l’activació i dinamització
dels seus agents locals.
Espectacles benèfics. Dues vegades a l’any, L’Atlàntida obre les portes a dues entitats benèfiques per tal
d’organitzar un espectacle en benefici d’algun projecte social. En aquests casos, L’Atlàntida cedeix gratuïtament
les sales, el seu personal i la recaptació de l’espectacle. L’any 2018 les propostes han estat les següents:
- Cantem amb Sant Tomàs. Un espectacle organitzat conjuntament amb El 9 Nou, amb motiu del seu 40è
aniversari a benefici de centre Sant Tomàs, amb música i intervencions de diversos artistes.
Espectadors:
- Quim Masferrer. Bona gent. Un espectacle a benefici de l’Hospital de la Santa Creu de Vic per a l’ampliació i
la modernització del centre.
Espectadors:
L’Atlàntida al Casino i altres espais culturals de Vic i comarca.
L’Atlàntida inclou en la seva programació espectacles i actes organitzats conjuntament amb altres entitats i
espais culturals de Vic i comarca.
Com l’any passat, s’ha mantingut el Piano al carrer i s’ha col·laborat amb el projecte municipal El so de les
cases. També s’han fet d’altres espectacles i activitats a diferents Espais com la Casa Bojons (cicle Escenaris),
El Casino de Vic, el Teatre de Calldetenes i els jardins de l’espai exterior de L’Atlàntida. Finalment, s’han dut a
terme accions de promoció per obtenir públic nou a diversos espais de la ciutat de Vic.
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L’ATLÀNTIDA AL CASINO.
L’any 2018 s’han dut a terme 2 espectacles al Casino de Vic, organitzats conjuntament sota el segell L’Atlàntida
al Casino:
- I remember Mr. Bowie. Música i humor
- Pessoa. Amb Toti Soler i Montse Vellvehí. Poesia i música
L’ATLÀNTIDA A CALLDETENES
Cada any es fa un espectacle a l’Auditori-Teatre de Calldetenes. Organitzat conjuntament sota el segell
L’Atlàntida a Calldetenes:
- El secret de la Lloll. Teatre i humor amb la Lloll Bertran.
ALTRES
- Espectacle d’inauguració de la temporada, organitzat conjuntament amb altres espais de la ciutat, Espai
ETC, Institut del Teatre i Cineclub Vic.
- Cantagran! De Berlin al Paral·lel. Cantata produïda per L’Auditori de Barcelona, en la que han participat
diverses corals osonenques de gent gran.
- Fem Teatre: El club dels poetes morts. En aquesta producció participativa per a alumnes de secundària i
batxillerat de Vic, hi van participar La Farinera, Centre d’Arts Visuals de Vic i l’EASD.
- Osona en dansa. Play. Els centres de dansa de la comarca fan una proposta artística conjunta anualment
a L’Atlàntida.
- Pictofonies Guernica. Una producció amb l’Orquestra de cambra de Vic que va reunir les tres corals
osonenques més destacades: l’Orfeó Vigatà, la coral Regina i la Coral Canigó.
- Una dona sense importància. El col·lectiu de teatre jove La Palangana, guanyadors de la Mostra de Teatre
Jove de Vic, organitzada per VicJove, van presentar a L’Atlàntida la seva obra.
- Festival Protesta. Per tercer any consecutiu, L’Atlàntida va acollir la final de la cinquena edició del Festival
Protesta, festival internacional de cinema de crítica social. L’acte estava organitzat pel col·lectiu Festival
Protesta i l’entrada era gratuïta. L’Atlàntida va cedir la infraestructura i va col·laborar-hi amb el personal
tècnic i de sala, el material tècnic i la difusió de l’acte.
- Trobada de cors de gòspel d’Osona. Una vegada més, els cors osonencs de gòspel més destacats d’Osona es
van reunir a L’Atlàntida per oferir un concert conjunt.
- Una amable, una trista, una petita pàtria. Projecte participatiu amb alumnes de batxillerat escènic de
l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic.
- Foramuralla. Una vegada més, L’Atlàntida va col·laborar amb la Jazz Cava de Vic per oferir una nova edició
del festival de música Foramuralla. L’acte es va celebrar a L’Atlàntida i va incloure diversos concerts de
grups locals, nacionals i internacionals.
- Concert de Nadal. Les corals més destacades i amb més tradició de Vic, la Coral Canigó i l’Orfeó Vigatà,
s’alternen any rere any per oferir el Concert de Nadal a L’Atlàntida. L’any 2018 el concert va anar a càrrec
de l’Orfeó Vigatà, que va exhaurir l’aforament de la sala.
- Els Pastorets. Companyies vigatanes. L’any 2010, els principals col·lectius teatrals amateurs de Vic es
van posar d’acord (en una iniciativa inèdita fins llavors) per treballar en una producció conjunta de la
tradicional obra nadalenca Els Pastorets. L’Atlàntida esdevé la plataforma sobre la qual s’erigeix aquesta
iniciativa, a través d’un conveni de col·laboració amb els grups teatrals. En el muntatge intervenen prop
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de 180 persones provinents dels diferents grups teatrals, entre actors, figurants, músics, ajudants tècnics
i altres col·laboradors, que assagen la producció a les sales de L’Atlàntida, uns quants dies abans de les
representacions. L’any 2018 L’Atlàntida va acollir els assaigs i tres representacions d’Els Pastorets i cada
una va superar el mig miler d’espectadors.
ESPECTACLES DE PRODUCCIÓ I PARTICIPACIÓ TERRITORIAL
Cada temporada, L’Atlàntida presenta diversos espectacles produïts per artistes o col·lectius osonencs.
A banda dels espectacles que s’han esmentat anteriorment, a continuació veiem tots els espectacles amb
participació d’artistes del territori que han format part de la programació de L’Atlàntida:
- Cicle Música de prop (6 concerts)
- Llibres per cremar (teatre), dirigida per Blanca Bardagil, amb Ramon Vila.
- The Sey Sisters, concert final de gira
- A.K.A. (teatre), dirigida per Montse Rodríguez
- Tornar, de Noemí Morral (poesia i música), dirigida per Joan Roura, amb Quim Salinas a la guitarra.
- Joana Serrat. Dripping Springs
- Djangologie. Concert a la fresca
- L’Orquestra de Cambra de Vic, amb Eudald Buch (Clàssica Jove)
- Anna Urpina i Dani Espasa (Clàssica Jove)
- Concert Simfònic i Coral (Clàssica Jove)
- Concert d’alumnes EMVIC (Clàssica Jove)
- Àngel Duran. The Beauty of It (dansa).
- Núria Graham. Espai concert
- Sau 30
- Quartet Gerhard. Acadèmia Quartets
- No crec en tu. Cant espiritual, Ressons. (poesia i música). De Víctor Sunyol
- Concert de Cap d’Any. Orquestra de Cambra de Vic.
5.3. COL·LABORACIÓ ESTABLE AMB ENTITATS CULTURALS I EDUCATIVES DESTACADES D’ÀMBIT
NACIONAL
Des de la seva inauguració, L’Atlàntida ha establert convenis estables amb entitats culturals i educatives de
referència nacional entre les quals destaquen:
Acadèmia Internacional de Quartets
El juliol de 2015 es va celebrar a L’Atlàntida la primera edició de l’Acadèmia Internacional de Quartets, una
iniciativa que va néixer amb la voluntat d’oferir un espai perquè intèrprets professionals, estudiants, professors
d’escoles de música i conservatoris i melòmans puguin intercanviar coneixements i experiències musicals en
el marc de l’especialitat del quartet de corda. Aquest any 2018 s’ha celebrat la III edició durant el mes de juliol
amb un total de 32 participants.
Orquestres Nacionals i Juvenils. JONC, el planter de la música catalana
Cada any, durant el mes de juny i juliol, L’Atlàntida, Centre d’Arts Escèniques d’Osona, es converteix en la seu
de la JONC, la Jove Orquestra Nacional de Catalunya. Prop de 100 joves músics participen en aquesta trobada i
mostren a l’escenari de L’Atlàntida el fruit d’uns dies intensos de treball a la ciutat de Vic. Els concerts a la sala
principal de L’Atlàntida són la culminació del treball de tot el curs.
L’any 2018, la JONC celebrava el seu 25è aniversari. Per celebrar-ho, les dues formacions de la Jonc es van
ajuntar per primera vegada, per interpretar conjuntament la Simfonia n.1 de Gustav Mahler, sota la direcció
de Manel Valdivieso.
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ESMUC
Des del 2011, L’Atlàntida té un acord de col·laboració amb l’ESMUC, l’Escola Superior de Música de Catalunya,
perquè els nous graduats tinguin una plataforma d’exhibició a L’Atlàntida.
Aquest any 2018 s’han mantingut reunions amb l’equip directiu de l’ESMUC per donar més rellevància i
projecció a aquesta col·laboració.
JOVENTUTS MUSICALS I ESCOLA DE BARCELONA / BARCELONA PIANO AWARD
Des de fa dues temporades, L’Atlàntida manté un contacte permanent amb Joventuts Musicals de Catalunya i
l’Escola de Música de Barcelona i programa, en els cicles de música clàssica, alguns dels guanyadors dels seus
respectius certàmens.
En aquesta edició es va comptar també amb la complicitat del president de Joventuts Musicals de Catalunya,
Joan Magrané, que es va encarregar d’avalar i presentar el cicle Clàssica Jove 2018 en el llibre Institucional de
L’Atlàntida.
El 2018 es va incorporar a la programació de Clàssica Jove la guanyadora del Barcelona Piano Award, la jove
pianista francesa Charlotte Coulaud.
- Guanyadors del VII Concurs de Barcelona, organitzat per l’Escola de Música de Barcelona: concert del
quartet de saxos Limba Ensemble, el dia 22 de març.
- Guanyadora del Barcelona Piano Award. Concert de Charlotte Coulaud, el dia 26 de juny.
- Anna Urpina i Dani Espasa, selecció de Joventuts Musicals de Catalunya. Concert el dia 3 de juliol.
BARNASANTS
El 2017 L’Atlàntida va iniciar una col·laboració amb el projecte musical català Barnasants.
L’any 2018 ha continuat aquesta col·laboració amb el concert de Maria del Mar Bonet a la sala 1 de L’Atlàntida,
el dia 11 de març.
GALA PREMI DE TEATRE BBVA
L’Atlàntida acull anualment la gala de lliurament de premis de Premi de Teatre BBVA fruit d’un acord institucional
en el qual L’Atlàntida també es compromet a la programació de l’obra guanyadora. L’acte del Premi de Teatre
BBVA es va celebrar el dia 14 de maig, amb fragments d’espectacles i diversos artistes convidats.
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6- DETALL DELS INDICADORS D’AVALUACIÓ
DADES A OMPLIR

Nom del municipi

Objectius operatius

a)

b)

c)

d)

CEL·LES AUTOCALCULADES

Valor

Executat 2018

Garantir una programació
estable d’espectacles

Nombre de funcions d’art en
viu professional d’iniciativa
municipal

Igual o superior a

96

Destinar els recursos
suficients en caixets

Despesa total destinada a
caixets

Igual o superior a

468.878,20

Programar diferents
gèneres (teatre, dansa,
música, circ i
interdisciplinari)

% Teatre
Percentatge mínim de
% Música
funcions dels diferents
% Dansa
gèneres respecte el total de
% Circ
la programació
% Altres gèneres

34
52
4
1
8

La suma de tots els percentatges no ha
d'arribar al 100%

Programar diferents
gèneres (teatre, dansa,
música, circ i
interdisciplinari)

% Teatre
Percentatge mínim de
% Música
caixets dels diferents
% Dansa
gèneres respecte al total de
% Circ
la programació
% Altres gèneres

38
50
4
0,5
1

La suma de tots els percentatges no ha
d'arribar al 100 %

Incloure en la programació
espectacles per al públic
general

Percentatge de funcions per
a públic general respecte el % de funcions per a
públic general
total de la programació

75

Incloure en la programació
espectacles per al públic
familiar

Percentatge de funcions per
a públic familiar respecte el % de funcions per a
públic familiar
total de la programació

20

Destinar els recursos
suficients en caixets per a
espectacles per al públic
familiar

Despesa destinada a
caixets

36.428,54

Despesa total destinada a caixets de la
programació familiar. Si la programació
es fa a través d'un conveni o contracte,
cal posar-hi l'import. Aquest import
correspon a la suma de les conceptes de
l'apartat d del pressupost.
Exemples de funcions territorials de
coordinació i cooperació amb altres
equipaments integrats a l'SPEEM:
orientar i proposar la programació d'altres
equipaments; prestar-los serveis
d’assistència tècnica, logística i jurídica;
prestar-los serveis d’assessorament
integral; oferir-los formació, cursos i
tallers; cedir-los espais, sales i
instal·lacions; oferir-los serveis de suport
per a la creació, producció i exhibició;
executar encàrrecs de gestió; acollir les
produccions dels equipaments nacionals
en gira, etc.

Nombre de serveis prestats
entre equipaments escènics
i musicals de la mateixa
demarcació territorial

Igual o superior a

10

Organitzar i/o participar en
programes educatius
específics

Nombre de programes
educatius

Igual o superior a

20

Programació específica
per al públic escolar

Nombre de funcions per al
públic escolar

Igual o superior a

23

Destinar els recursos
suficients a programació
escolar

Despesa destinada a
caixets

7.480,00

Organitzar i/o participar en
activitats comunitàries amb Nombre d’activitats
comunitàries
valor social

Igual o superior a

9

Destinar els recursos
suficients en activitats
comunitàries i programes
educatius

Despesa destinada a
activitats comunitàries i
programes educatius

Igual o superior a

11.763

Organitzar activitats per
potenciar el coneixement
de la programació i
dinamització de nous
públics

Nombre d’accions
programades

Igual o superior a

38

Destinar els recursos per a
comunicació i creació i
fidelització de públics

Despesa destinada a
activitats comunicació i
públics

Igual o superior a

164.890

Fomentar l’assistència a
l’espai escènic

Nombre d’assistents

Igual o superior a

32.044

Assolir una òptima
ocupació de sala amb
entrades de pagament
Fomentar la venda
d’entrades mitjançant
serveis de venda no
presencials

Percentatge d’entrades
venudes sobre el total
d’assistents
Percentatge d’entrades
venudes amb servei no
presencial de venda
d’entrades respecte el total

Percentatge d’entrades
Fomentar la venda
venudes amb descompte
d’entrades amb descompte respecte el total
Fomentar la venda
d’entrades per abonament

Percentatge d’entrades
venudes per abonament
respecte el total o nombre
total d'abonaments

% mitjà d’ocupació de
l’espai escènic

74 %

% entrades venudes

92 %

% entrades venudes
amb servei no
presencial

53 %

% entrades venudes
amb descompte

37 %

% entrades venudes per
abonament o nombre
total d'abonaments

410*

*nombre total d'abonaments per temporada
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Cal incloure les funcions de tota la
programació professional, tant de la
programació estable com de festivals i
altres cicles. Queden excloses les
funcions escolars.
Despesa total destinada a caixets de la
programació estable i altres cicles,
excepte la programació escolar. Es
poden computar els ingressos previstos
de taquillatge que es destinaran a les
contractacions a taquilla. Aquest import
correspon a la suma de les conceptes c,
d, f, g del pressupost.

La suma dels percentatges dels 2
indicadors no ha d'arribar al 100%

Realitzar accions, activitats
i serveis en benefici d’un
altre equipament i/o de
públics d’un altre municipi
integrat a l’SPEEM

Assolir una òptima
Percentatge d’ocupació
ocupació de l’espai escènic sobre el total d’aforament
e)

Aclariments

Indicador

Els programes educatius comprenen
aquelles activitats en les quals es
fomenta la participació a través de les
arts escèniques i música. No queden
incloses les exhibicions professionals de
teatre, música i dansa adreçades a
escolars.

Si la programació es fa a través d'un
conveni o contracte cal posar-hi l'import.
Aquest indicador correspon al concepte e
del pressupost.
Activitats i programes d'arts escèniques i
música a on es potencien les relacions
amb la comunitat i amb sectors específics
de la ciutadania (teatre inclusiu, Apropa
Despeses totals de les activitats
comptabilitzades als indicadors 8 i 11.
Aquest indicador ha d'incloure les
despeses de l'activitat (Capítol 2) i també
la part que corrrespongui de despeses de
personal (Capítol 1).
Accions de promoció de públics i tasques
de fidelització del públic existent, accions
de presentació i difusió de la programació
Suma de les despeses de comunicació i
activitats destinades al foment i
fidelització de públics. Aquest indicador
correspon al concepte h del pressupost.
Es refereix al públic assistent a totes les
funcions d'art en viu professional
d'iniciativa municipal (indicador núm. 1).

Entades amb descompte o preus
especials

Observacions del
municipi
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7- ANNEXOS
7.1. Graella de programació
DATA

ACTIVITAT: espectacle, xerrada, acció,
conferència, roda de premsa, altres...

Intèrpret i companyia

Tipologia

Tipus de projecte

Professionalitat

1/1/18

Els Pastorets

Companyies Teatrals vigatanes

Teatre

Col·laboració amb enAtats locals

No professional parAcipaAu

1/7/18

Concert de Cap d’Any

Banda Municipal de Barcelona

Música

Programació estable

Professional

1/12/18

La casa de Bernarda Alba

Teatre de Ponent

Teatre i literatura

Escolar. Anem al Teatre

Professional

1/17/18

Ningú et va dir que fos fàcil

Teatre Regina

Teatre

Escolar. Anem al Teatre

Professional

1/26/18

Llibres per cremar

Blanca Bardagil amb Ramon Vila, Roger
Batalla i Carlo Rovira

Teatre

Programació estable. Teatre de prop.

Professional

1/26/18

Diàleg amb l'equip creaAu després de la
funció

Equip creaAu: directora i intèrprets

Altres

Acció de ﬁdelització de públics

Professional

1/27/18

Llibres per cremar

Blanca Bardagil amb Ramon Vila, Roger
Batalla i Carlo Rovira

Teatre

Programació estable. Teatre de prop.

Professional

1/27/18

Diàleg amb l'equip creaAu després de la
funció

Equip creaAu: directora i intèrprets

Altres

Acció de ﬁdelització de públics

Professional

1/31/18

Cançons de mar

Jordi TonieZ

Música

Escolar. Anem al Teatre

Professional

2/1/19

Roda de premsa Teatres d'Osona

Direcció L'AtlànAda

Altres

Acció de ﬁdelització de públics

Professional

2/3/18

Macedònia en concert

Macedònia

Música

Programació estable. Familiar

Professional

2/3/18

Signatura de discos i venda de cd's

Macedònia

Altres

Acció de ﬁdelització de públics

Professional

2/3/18

The Sey Sisters, concert ﬁnal de gira

The Sey Sisters

Música

Programació estable

Professional

2/4/18

La calavera de Connemara

Ivan Morales, direcció

Teatre

Programació estable

Professional

2/8/18

Assaig general obert d'A.K.A per alumnes Montse Rodríguez, direcció

Teatre

Connexions L'AltànAda Educa. Formació
Professional
de nous públics

2/9/18

A.K.A (Also know As)

Montse Rodríguez, direcció

Teatre

Programació estable. Teatre de prop.
Cicle Teatre d'Oosona per l'acollida i la
integració

Professional

2/9/18

Diàleg amb l'equip creaAu després de la
funció

directora i intèrpret

Altres

Acció de ﬁdelització de públics

Professional

2/15/18

Trio Sonart

CaA Reus, Dani Oliu i Anna Carro

Música

Col·laboració enAtat Local EMVIC:
Música de prop

Professional

2/17/18

Dàmaris Gelabert en concert

Dàmaris Gelabert

Música

Programació estable familiar

Professional

2/18/18

Canta grans! De Berlín al Paral.lel

Corals osonenques i Auditori de Barcelona Música

Social comunitari

Professional parAcipaAu

2/23/18

Presentació Cota 705

Joan Roca

Presentació de llibre

Programació estable

Professional

2/24/18

Alícia al país de les meravelles

Marta Buchaca

Teatre musical

Programació estable familiar

Professional

2/25/18

Paraules encadenades

Jordi Galceran

Teatre

Programació estable

Professional

3/1/18

Elena Mateo, soprano i Jospe Surinyac,
piano

Elena Mateo i Josep Surinayc

Música

Col·laboració enAtat Local EMVIC:
Música de prop

Professional

3/2/18

Tornar

Noemí Morral

Teatre

Programació estable. Teatre de prop.

Professional

3/2/18

Diàleg amb l'equip creaAu després de la
funció

Noemí Morral i el director Joan Roura

Altres

Acció de ﬁdelització de públics

Professional

3/3/18

Mishima presenta el disc "Ara i res"

Mishima

Música

Programació estable. Espai concert

Professional
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3/4/18

Classe magistral amb Albert Serra.
Cinema

Albert Serra

Altres

Acció de formació de nous públics

Professional

3/4/18

Xerrada divulgaAva entorn l'òpera "Don
Carlo"

Joan Vives

Altres

Acció de ﬁdelització de públics

Professional

3/4/18

Don Carlo, de Verdi

Òpera Catalunya

Òpera

Programació estable

Professional

3/8/18

Loops

Engruna Teatre

Teatre

Escolar. Anem al Teatre

Professional

3/8/18

Loops

Engruna Teatre

Teatre

Escolar. Anem al Teatre

Professional

3/9/18

La broma ﬁnal

Jordi Casanovas

Teatre

Programació estable

Professional

3/10/18

Cantem amb Sant Tomàs

El 9 Nou

Música

Col·laboració amb enAtats locals:
Concert benèﬁc

Professional

3/11/18

La nena dels pardals

Teatre al detall

Teatre

Programació estable familiar

Professional

3/11/18

Ultramar

Maria del Mar Bonet

Música

Col·laboració enAtat Nacional.
Barnasants

Professional

3/13/18

Si toquem junts

Escoles de la comarca. Producció pròpia

Música

Social comunitari L'AtlànAda Educa.

No professional

3/14/18

Escenari Secret

Diversos arAstes

Teatre i música

Acció de ﬁdelització de nous públics

Professional

3/14/18

Roda de premsa/assaig obert: Fem Teatre.
Escoles de la comarca. Producció pròpia
El club dels poetes morts

Teatre

Acció de formació. L'AtlànAda Educa

No professional parAcipaAu

3/15/18

Clàssic Trio

Victoria Katsyuba, Jordi Palau i Eva Curto

Música

Col·laboració enAtat Local EMVIC:
Música de prop

Professional

3/16/18

Dripping Springs

Joana Serrat

Música

Programació estable

Professional
No professional parAcipaAu

3/17/18

Fem Teatre: El club dels poetes morts

Escoles de la comarca. Producció pròpia

Teatre

EducaAu. Col·laboració escoles
Supracomarcal

3/18/18

Xerrada entorn l'obra. Bodas de sangre

a càrrec de la críAca de teatre Carmen
Rubio

Altres

Formació de públics. L'AtlànAda Educa. Professional

3/18/18

Bodas de sangre

Frederico García Lorca. La Perla 29.

Teare

Programació estable

Professional

3/20/18

Trio Trioche

Troppe Arie

Música

Escolar. Anem al Teatre

Professional

3/20/18

Trio Trioche

Troppe Arie

Música

Escolar. Anem al Teatre

Professional

3/22/18

Limba Ensemble en concert

Limba Ensemble

Música

Col·laboració enAtat Local EMVIC:
Música de prop

Professional

3/23/18

L'empestat

Jordi Oriol

Teatre

Col·laboració enAtat nacional: BBVA

Professional

3/23/18

Diàleg amb l'equip creaAu després de la
funció

Equip creaAu

Altres

Acció de ﬁdelització de públics

Professional

3/25/18

Cyrano

d'Edmond Rostand

Teatre

Programació estable

Professional

4/5/18

Novelas ejemplares

Teatre de Ponent

Teatre

Escolar. Anem al Teatre

Professional

4/5/18

Novelas ejemplares

Teatre de Ponent

Teatre

Escolar. Anem al Teatre

Professional

4/6/18

I Remember Mr Bowie en concert

I Remeber Mr Bowie

Música

Programació estable. Col·laboració
enAtat local: Casino de Vic

Professional

4/7/18

Osona en dansa

Escoles de dansa de la comarca i la
companyia Iron Skulls

Dansa

Social comunitari

Professional parAcipaAu

4/8/18

Hilos

La Rouse

Teatre

Programació estable familiar

Professional

4/8/18

Frankenstein, de Mary Shelley

Joel Joan i Àngel Llàcer

Teatre

Programació estable

Professional

4/13/18

Vicens Prats, ﬂauta

Vicens Prats

Música

Col·laboració enAtat Local EMVIC:
Música de prop

Professional

4/17/18

Màster amb Vicens Prats

Vicens Prats

Classe Magistral

Acció de formació. L'AtlànAda Educa

Professional
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4/15/18

Adossats, de Ramon Madaula

Ramon Madaula, Jordi Bosch i Carles
Canut

Teatre

Programació estable

Professional

4/21/18

Pictofonies Guernica

Orquestra de Cambra de Vic i corals
osonenques

Música

Col·laboració amb enAtat local EMVIC.
Música de prop

Professional

4/22/18

Clàssica de tots els temps 1

Paulo Lameiro

Música

Programació estable familiar

Professional

4/22/18

Clàssica de tots els temps 2

Paulo Lameiro

Música

Programació estable familiar

Professional

4/26/18

Sinestesia

Iron Skulls

Dansa

Escolar. Anem al Teatre

Professional

4/26/18

Pedalejant amb Gershwin, Bresca Trio

Bresca Trio: Pep Cols, Oriol Codina i Marc
Riera

Música

Col·laboració amb enAtat local EMVIC.
Música de prop

Professional

4/28/18

Una dona sense importànica, d'Òscar
Wilde

Teatre La Palangana

Teatre

Programació estable. Teatre de prop.

No professional

4/28/18

Diàleg amb l'equip creaAu després de la
funció

Teatre La Palangana

Teatre

Acció ﬁdelització de públics

No professional
Professional

5/4/18

Piano-duo Brugalla and Stambolov

Brugalla i Stambolov

Música

Col·laboració amb enAtat local EMVIC.
Música de prop

5/5/18

Màster amb piano-duo Burgalla and
Stambolov

Brugalla i Stambolov

Música

Acció de formació L'AtlànAda Educa

Professional

5/6/18

Loo

Ponten Pie

Teatre

Programació estable familiar

Professional

5/6/18

Loo

Ponten Pie

Teatre

Programació estable familiar

Professional

5/6/18

Loo

Ponten Pie

Teatre

Programació estable familiar

Professional

5/6/18

Moby Dick, amb Josep Maria Pou

amb Josep Maria Pou

Teatre

Programació estable

Professional

5/8/18

Trobada de Padrins de L'AtlànAda

Direcció L'AtlànAda

Altres

Acció de ﬁdelització de públics

Professional

5/10/18

Quintet per a corda i piano

Jordi Matas, Ferran Albrich, Òscar
Vilaprinyó, Anna roca i Sara Balasch

Música

Col·laboració amb enAtat local EMVIC.
Música de prop

Professional

5/10/18

Fem Teatre: El club dels poetes morts

Escoles de la comarca. Producció pròpia

Teatre

EducaAu. Col·laboració escoles
Supracomarcal

No professional parAcipaAu

5/11/18

Perejaume i Fernando Pessoa

Biel Barnils, Ona Fusté i TaA Torrents

Dansa

Programació estable. Teatre de prop

Professional

5/11/18

Diàleg amb l'equip creaAu després de la
funció

Biel Barnils, Ona Fusté i TaA Torrents

Altres

Acció de ﬁdelització de públics

Professional

5/13/18

Xerrada vivulgaAva entorn lòpera

Cavalleria RusAcana i Pagliacci

Altres

Acció de formació de públics

Professional

5/13/18

òpera Cavalleria RusAcana i Pagliacci

Cavalleria RusAcana i Pagliacci

Música

Programació estable

Professional

5/14/18

Gala Premi de Teatre BBVA

Premi de Teatre BBVA

Teatre

Col·laboració enAtat nacional: BBVA

Professional

5/16/18

Roda de premsa Clàssica Jove

Direcció L'AtlànAda

Altres

Acció de ﬁdelització de públics

Professional

5/17/18

Get Bak

Get Live

Dansa

Escolar. Anem al Teatre

Professional

5/22/18

Zipit Company

Jai el mariner

Teatre

Escolar. Anem al Teatre

Professional

5/22/18

Zipit Company

Jai el mariner

Teatre

Escolar. Anem al Teatre

Professional

5/23/18

Roda de premsa de presentació de
Clàssica Jove a l'Aula de gent gran
d'extensió Universitaria

L'AtlànAda

Altres

Acció de ﬁdelització de públics

Professionals

5/25/18

Concert Simfònic i coral

Producció EMVIC. Cor i orquestra de
L'EMVIC

Música

EnAtat local EMVIC. Clàssica jove

No professional parAcipaAu

5/27/18

Cantània: Parycules 1

Auditori de Barcelona i escoles de la
comarca

Música

EducaAu / Col·laboració escoles i
supracomarcal

Professional parAcipaAu

5/27/18

Cantània: Parycules 2

Auditori de Barcelona i escoles de la
comarca

Música

EducaAu / Col·laboració escoles i
supracomarcal

Professional parAcipaAu

5/27/18

Cantània: Parycules 3

Auditori de Barcelona i escoles de la
comarca

Música

EducaAu / Col·laboració escoles i
supracomarcal

Professional parAcipaAu

5/28/18

Xerrada: Mozart, èxit i frustació

Lorenzo Coppola

Altres

Formació de públics. L'AtlànAda Educa.
Professional
Clàssica Jove

5/30/18

Zipit Company

Jai el mariner

Teatre

Escolar. Anem al Teatre

Professional

5/30/18

Zipit Company

Jai el mariner

Teatre

Escolar. Anem al Teatre

Professional
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5/30/18

Zipit Company

Jai el mariner

6/1/18

Djangologie

6/3/18

Teatre

Escolar. Anem al Teatre

Professional

Joan Ramon Puny, Coloma Bertran, Marc
Música
Casas, Pep Solà i Jonathan Aldunate

Programació estable. Classica jove

Professional

Trobada de cors de gòspel d'Osona

Cors d'Osona

Música

Social Comunitari supracomarcal

no profesisonal

6/8/18

Una amable, una trista, una peAta pàtria

alumnes EART Vic

Teatre jove

L'AtlànAda Educa. Formació de públics no professional parAcipaAu

6/16/18

Mozart al carrer

alumnes EMVIC i esporàdics

Música

Acció promoció nous públics

No professional parAcipaAu

6/17/18

Orquestra de Cambra de Vic

Orquestra de Cambra de Vic

Música

Col·laboració amb enAtat local EMVIC.

Professional

6/21/18

Roda de premsa: Grans Concerts

Direcció L'AtlànAda

Altres

Acció de ﬁdelització de públics

Professional

6/26/18

Charloze Coulaud, piano

Charloze Coulaud. Premi Internacional de
Música
piano 2017, dela PBPA

Projecte dimensió nacional. Clàssica
jove

Professional

6/27/18

Amadeus a la fresca

Projecció de la pel.lícula

Altres

Col·laboració amb enAtat local CINE
Professional
CLUB VIC i acció promoció nous públics

6/28/18

Concert d'alumnes EMVIC

Premi Aula de música Puig-Porret

Música

EnAtat local EMVIC: Clàssica Jove

No professional

6/30/18

Joan Rochet, violoncel

Premi Beca Vivace 2017

Música

Projecte dimensió nacional. Clàssica
jove

Professional

7/3/18

Anna Urpina, violí i Dani espaa,
clavicèmbal

Juventuts Musicals de Catalunya

Música

Col·laboració enAtat nacional: Joventuts
Professional
Musicals. Clàssica Jove

7/6/18

Xerrada: La primera de Mahler

Albert Gumí

Altres

Formació de públics. L'AtlànAda Educa.
Professional
Clàssica Jove

7/6/18

La primera de Mahler

Jove orquestra Nacional de Catalunya

Música

Nacional: Jonc. Clàssica jove

Professional

7/8/18

El fantasma de Canterville, d'Òscar Wilde Joan Pera

Teatre

Programació estable

Professional

7/10/18

Mozart en família

Tallers: Coneix Mozart (nadons)

Altres

Col·laboració enAtat local. EMVIC

Professional

Mozart en família

Taller: Mozart en moviment (de 4 a 9
anys)

Altres

Col·laboració enAtat local. EMVIC

Professional

Mozart en família

Taller: a la recerca de Mozarts (10 a 14
ays)

Altres

Col·laboració enAtat local. EMVIC

Professional
Professional

9 al 12/7/2018

III Acadèmia Internacional de Quartet Vic
Acadèmia de Quartet
2018

Música

EducaAu/Àmbit internacional

7/12/18

Beethoven amb el Quartet Casals, el
Quartet Gerhard i alumnes de l'Acadèmia Acadèmia de Quatret
Internacional de Quartet

Música

Programació estable, cicle clàssica jove Professional

7/13/18

Beethoven amb el Quartet Casals, el
Quartet Gerhard i alumnes de l'Acadèmia Acadèmia de Quatret
Internacional de Quartet

Música

Programació estable, cicle clàssica jove Professional

9/29/18

Amunt els telons! Prsentació de la
temporada escènica dels equipaments
municipals de la ciutat

A determinar

MulAdisciplinar

Col.laboració enAtats locals

Professional

10/5/18

Ventura, a Palau Bojons

CrisAna Clemente

Teatre

Programació estable, cicle escenaris.

Professional

5/10/208

Diàleg amb l'equip creaAu després de la
funció

Intèrprets

Altres

Acció de ﬁdelització

Professional

10/5/18

Ventura, a Palau Bojons. 2a

CrisAna Clemente

Teatre

Programació estable, cicle escenaris.

Professional

5/10/208

Diàleg amb l'equip creaAu després de la
funció

Intèrprets

Altres

Acció de ﬁdelització

Professional

10/6/18

My baby is a queen. Sessió 1

La peAta malumaluga

Música

Programació estable familiar

Professional

10/6/18

My baby is a queen. Sessió 2

La peAta malumaluga

Música

Programació estable familiar

Professional

10/6/18

My baby is a queen. Sessió 3

La peAta malumaluga

Música

Programació estable familiar

Professional

10/7/18

El Secret de la Lloll

Lloll Bertran

Teatre

Programació estable. Col·laboració
enAtat local: Auditori de Calldetenes.
Teatres d'Osona

Professional

14/10 al 18/12 de
2019

Photocall de la temporada

L'AtlànAda

Altres

Acció de nous públics. Concurs xarxes
socials

Professional

10/14/18

Conferència sobre Èdip

Joan Ferrer, doctor en ﬁlosoﬁa, llicenciat
en ﬁlologia clàssica i traductor del grec
anAc

Altres

Formació de públics. L'AtlànAda Educa. Professional

10/14/18

Èdip de Sòfocles

Oriol Broggi

Teatre

Programació estable
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10/14/18

Diàleg amb l'equip arysAc

Trobada amb alumnes joves estudiants

Altres

Programació estable

Professional

10/16/18

Mon Pare es un ogre

La Baldufa

Teatre

Escolar. Anem al Teatre

Professional

10/19/18

The Beauty of it

Àngel Duran

Dansa

Programació estable. Cicle escenaris

Professional

10/19/18

Diàleg amb l'equip creaAu després de la
funció

Àngel Duran

Altres

Acció de ﬁdelització de públics

Professional

10/20/18

Núria Graham i el PeAt de Cal Eril

Núria Graham i el PeAt de Cal Eril

Música

Programació estable. Col.laboració
enZats locals: Cava Jazz

Professional

10/25/18

Gnoma

Pea Green Boat

Teatre

Escolar. Anem al Teatre

Professional

10/25/18

Gnoma 2a sessió

Pea Green Boat

Teatre

Escolar. Anem al Teatre

Professional

10/26/18

Xerrada prèvia entorn el concert de
Katharina Treutler

a càrrec de Joan Ribé

Música

Acció de formació de públics L'AtlànAda
Professional
Educa

10/26/18

Katharina Treutler, piano

Katharina Treutler

Música

Programació estable

Professional

10/27/18

SAU en concert

SAU

Música

Programació estable. Col.laboració
enAtats locals: MMVV

Professional

10/28/18

A cau d'Orella

Cia Com Sona

Música

Programació estable familiar

Professional

10/28/18

Un cop a l'any

Àngel Llàcer

Teatre

Programació familiar

Professional

10/28/18

Festa ﬁnal del FesAval Protesta

FesAval Protesta

Altres

Col.laboració enAtats locals: FesAval
Protesta

Professional

11/3/18

25 il.lusions. 1a sessió

Mag Lari

Màgia

Programació estable

Professional

11/3/18

25 il.lusions. 2a sessió

Mag Lari

Màgia

Programació estable

Professional

11/4/18

Xerrada prèvia entorn el concert del
Quartet Gerhard

A càrrec de Ramon Humet, compositor

Altres

Formació de públics L'AtlànAda Educa

Professional

11/4/18

Concert de Quartet Gerhard

Quartet Gerhard

Música

Programació estable. Grans Concerts

Professional

11/9/18

No crec en tu. Cant espiritual, ressons

Josep Maria Balanyà, Odile Arquè i Víctor
Poesia i música
Sunyol

Programació estable, cicle escenaris.

Professional

11/9/18

Diàleg amb l'equip creaAu després de la
funció

equip arysAc

Altres

Acció de ﬁdelització de públics

Professional

11/10/18

Foramuralla FesAval

Varis arAstes

Música

Programació estable. Col.laboració
enAtats locals: Jazz Cava

Professional

11/10/18

Maridatge de música i Art al Museu
Episcopal (visita guiada)

SebasAà Bardolet

Altres

Acció de nous públics

Professional

11/11/18

Maridatge de música i Art al Museu
Episcopal (visita guiada)

SebasAà Bardolet

Altres

Acció de nous públics

Professional

11/14/18

Xerrada de Lluís Solà i Sala

Lluís Solà i Sala

Altres

Connexions L'AltànAda Educa. Formació
Professional
de nous públics

11/16/18

Xerrada prèvia entorn el concert del Trio
Barcelona

càrrec dels mateixos intèrprets.

Música

Formació de públics L'AltànAda Educa

Professional

11/16/18

Concert de Trio Barcelona

Trio Barcelona

Música

Programació estable, Grans Concerts

Professional

11/17/18

El llac dels cignes

Ballet Nacional Rus de Sergei Radchenko

Dansa

Programació estable

Professional

11/18/18

Humans, d'Stephen Karam

Mario Gas

Teatre

Programació estable

Professional

11/18/18

Tripula. 1a sessió

Farrés Brothers

Teatre

Programació estable. Familiar

Professional

23-25/11/2018

Black Friday

L'AtlànAda

Altres

Professional
Acció de ﬁdelització públics

11/23/18

Pessoa

Montse Vellvehí i ToA Soler

Poesia i música
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11/23/18

Diàleg amb l'equip creaAu després de la
funció

Montse Vellvehí i ToA Soler

Altres

Acció de ﬁdelització Col.laboració altres
Professional
enAtats Casino de Vic

11/24/18

Conferència Lluís Solà

Pep Paré. Professor

Altres

Programació estable. Coproducció

Professional

11/24/18

Assaig obert per la premsa. Camins
invisibles. Lluís Solà

Teatre EsSeLa

Altres

Col.laboració premsa local

Professional

11/24/18

Camins invisibles. Lluís Solà

Teatre EsSeLa

Altres

Programació estable Estrena +
Coproducció. Col·laboració altres
enAtats

Professional

11/25/18

Xocolatada

Comunitat L'AtlànAda

altres

Acció de ﬁdelització de públics

11/25/18

PeAts Príneceps

Mumusic Circus

Circ

Programació estable. Programació
familiar

Professional

11/25/18

Bona gent

Quim Masferrer

Teatre

Col·laboració amb enAtats locals:
Concert benèﬁc

Professional

11/30/18

Miedo

Albert Pla

Teatre

Programació estable

Professional

12/1/18

Presentació de la Nadala del MEV amb
els Amics dels Museus d'Osona i el MEV.

MEV i L'AtlànAda

Altres

Col.laboració amb enAtats de Vic: MEV Professional

12/2/18

Xerrada prèvia entorn el concert Academy A càrrec de Lorenzo Coppola, clarineAsta i
Música
of Ancient Músic
musicòleg

Formació de públics. L'AtlànAda Educa

Professional

12/2/18

Ácademy of Ancient Músic

Rodofo Richter, director

Música

Acció de ﬁdelització de públics

Professional

12/4/18

La nena dels pardals

Teatre al detall

Teatre

Escolar. Anem al Teatre

Professional

12/4/18

La nena dels pardals 2a sessió

Teatre al detall

Teatre

Escolar. Anem al Teatre

Professional

11/12/218

Circo de las Palabras

Teatre i literatura

Teatre

Escolar. Anem al Teatre

Professional

12/13/18

Les noies de Mossbank Road

Clara Segura, Marta Marco i CrisAna
Genebat

Teatre

Programació estable

Professional

12/14/18

Xerrada prèvia entorn el concert El
Messies de Händel

Joan Vives, músic, locutor i redactor de
Catalunya Música

Altres

Formació de públics. L'AtlànAda Educa

Professional

12/14/18

El Messies de Händel

Orquestra de Zurich

Música

Programació estable. Grans Concerts

Professional

12/16/18

Maure el dinosaure

Teatre Nu

Teatre

Programació estable. Familiar

Professional

12/18/18

Roda de premsa presentació de
Temporada 2018-2019

Direcció L'AtlànAda

Altres

Acció de ﬁdelització de públics

Professional

12/21/18

Be god is

Espai Dual

Música/humor/gestual

Programació estable. Cicle escenaris

Professional

12/21/18

Diàleg amb l'equip creaAu després de la
funció

Intèprets

Altres

Acció de ﬁdelització de públics

Professional

12/25/18

Concert de Nadal

Orfeó Vigatà

Música

Programació estable

Professional

12/26/18

Els Pastorets

Companyies Teatrals vigatanes

Teatre

Col·laboració amb enAtats locals

No professional parAcipaAu

12/28/18

Els Pastorets

Companyies Teatrals vigatanes

Teatre

Col·laboració amb enAtats locals

No professional parAcipaAu

Companyies Teatrals vigatanes

Teatre

Acció de ﬁdelització públics +
Col.laboració amb enAtats locals

no professional parAcipaAu

Del 23 de desembre Campanya Nadal: venda d'entrades a la
ﬁns el 5 de gener
Caseta iAnerant

6
52

53

16.000 exemplars Bambolina + 230 talonaris =quets AMPA
Distribució Bambolina + =quets AMPA escoles comarca i Vic
Correu informa=u escoles i lli comarca
Correu informa=u escoles i lli Vic (Ajuntament)
Bàners programació familiar Badabum
Bàners Osona.com programació familiar
E-mailing nova programació familiar (BBDD Consum)
Vídeo aula extensió universitària

CAMPANYA REFORÇ PROGRAMACIÓ FAMILIAR

25-ene
5-9feb
3-ene
3-ene
febrer-maig
1-5gen
30-ene
a par=r de gener

ﬁns al 8-gen
Caseta de Nadal a Vic (L'Atlàn=da i=nerant)
2-feb
Encartament El 9 Nou
Roda de premsa
Inici venda Padrins
Inici venda Amics
Inici venda General
Inserció El 9 Nou Aquest Nadal, regala L'Atlàn6da!
Inserció Reclam nova programació (graella)
ﬁns al 8-gen
Falques RAC1
ﬁns al 8-gen
Falques RAC105
Falques Ràdio Vic
ﬁns al 5-gen
Falques Ràdio Ripoll
E-mailing Padrins: roda de premsa + revista en línia
E-mailing Amics
E-mailing Mecenes (intern)
E-mailing "Fes-te Padrí"
E-mailing "Regala L'Atlàn=da" General - 25
E-mailing "Regala L'Atlàn=da" General + 25
E-mailing "Regala L'Atlàn=da" Amics (1 vegada úl=ms 3 anys)
E-mailing "Regala L'Atlàn=da" Amics (+ 3 vegades)
22-ene
Enviament correu postal Amics sense a/e (amb calendari)
Enviament correu postal Padrins + calendari
Bàner Osona.com nova programació
1-5 gen / 26gen-4febr
Bàner Nació Digital nova programació
12-16 febr
Distribució calendaris
Distribució revistes Vic i Osona (19.800 ut)
Cartells pàrquing graella i portada
Pòsters taquilles
Lones ves_bul teatre
Vídeo programació ves_bul teatre
Vídeo programació bar Atlàn=da
Vídeo campanya Nadal pantalles Passeig
ﬁns al 20-gen
3-ene
Tòtems

CAMPANYA NADAL + NOVA TEMPORADA 17-18 2n sem

2017
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DESEMBRE

4
3

4
3

4
3

4
3

4
3
4
4

4
3
4
4
4
4

4
4
4

4
4

4
3
4
4

4
3
4
4

4
3
4

4
3
4

4
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7.2. - Graella del pla d’actuació (comunicació i foment de públics)

Concert de Cap d'Any
Encartament ﬂyer Peralada en el programa de mà
Llibres per cremar
Distribució 50 cartells taquilles (Areté)
Publicació estrena a les xarxes socials
Diàleg amb l'equip crea=u 22 h

Els Pastorets

2018

16-19 gen
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55

Canta grans!
Publicació a les xarxesv socials
Alícia al país de les meravelles
Distribució cartells
Publicació a les xarxes socials
Paraules encadenades
Distribució cartells 50 cartells companyia a Vic (Areté)
Cartell del pàrquing de L'Atlàn=da

Dàmaris Gelabert

Macedònia
Distribució 50 cartells (Areté)
Inserció El 9 Nou
Cartell del pàrquing de L'Atlàn=da
Campanya promoció a les xarxes socials
The Sey Sisters
Publicació a les xarxes socials
La calavera de Connemara
Cartell del pàrquing de L'Atlàn=da
Falques RAC105
A.K.A
Distribució 25 cartells (Areté)
Diàleg amb l'equip crea=u 21.50 h
Publicació a les xarxes socials
Trio Sonart

2018

29-dic

24-26 gen

29-dic
26-ene

16-19 gen
26-ene
29-dic
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L'empestat
Distribució cartells
Diàleg amb l'equip crea=u 21.30 h
Falques (a càrrec de la companyia) ?
Publicació a les xarxes socials
Cyrano
Distribució cartells
Cartell del pàrquing de L'Atlàn=da
Presentació llibre Lluís Homar
Escenari Secret
Ivan Benet (Bodas de sangre)
Anna Roca (Cia. Anna Roca)
Daniel Lumbreras
E-mailing BBDD públic més ﬁdel
E-mailing BBDD públic més ﬁdel
E-mailing BBDD públic més ﬁdel
E-mailing BBDD públic més ﬁdel
Publicació a les xarxes socials

Joana Serrat
Distribució cartells
Falques RAC105 (a càrrec de la companyia)
Cartell del pàrquing de L'Atlàn=da
Publicació a les xarxes socials
Fem Teatre: El club dels poetes morts
Distribució 80 cartells A3 (Areté) a Vic
Exposició cartells ESDAP
Roda de premsa
Cartell del pàrquing de L'Atlàn=da
Campanya par=cipa=va a les xarxes socials
Bodas de sangre
Distribució cartells
Conferència 17 h
Cartell del pàrquing de L'Atlàn=da
Publicació a les xarxes socials
Limba Ensemble

La nena dels pardals
Distribució cartells
Maria del Mar Bonet
Distribució cartells
Cartell del pàrquing de L'Atlàn=da
Acció descompte per a grup: Ajuntament de Masies de Voltregà (4 entrades)
Clàssic Trio

Tornar, de Noemí Morral
Diàleg amb l'equip crea=u 21.10 h
Roda de premsa Teatres d'Osona
Mishima
Cartell del pàrquing de L'Atlàn=da
Campanya a les xarxes socials
Don Carlo, de Verdi
Distribució cartells: 50 a Vic i 25 a Osona (Areté)
Cartell del pàrquing de L'Atlàn=da
E-mailing BBDD Consum
E-mailing i acció descompte grups (BBDD Ballet rus + ajuntaments)
Insercions La Vanguardia + suplement Cultura(s) (23-febr)
Xerrada prèvia 17 h
Falques RAC1, Catalunya Música i Ràdio Teletaxi
Mala broma
Distribució 50 cartells companyia a Vic (Areté)
Cartell del pàrquing de L'Atlàn=da
Cantem amb Sant Tomàs

Elena Mateo i Josep Surinyac

2018

21-jun-17

?

26-feb

23-feb
23-feb

5-feb
21-feb

26-feb
23-feb

26-feb
5-feb
8-feb
8-25 febrer
18, 23 i 25-febr

29des-23feb

1-feb
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Una dona sense importància
Distribució cartells
Diàleg 22.30 h
Classe magistral a càrrec d'Albert Serra als membres de La Palangana

Pictofonies Guernica
Distribució cartells
Clàssica de tots els temps
Distribució cartells
Bresca Trio

Hilos, de La Rous
Distribució cartells
Inserció El 9 Nou
E-mailing BBDD consum familiar, Escenaris, teatre de prop
Vídeo pantalles EMVIC
Vídeo aula extensió universitària
Publicació a les xarxes socials
Frankenstein
Distribució cartells
Cartell del pàrquing de L'Atlàn=da
Vicens Prats, ﬂauta
Classes magistrals als alumnes de l'EMVIC
Adossats

Osona en dansa

I remember Mr. Bowie

2018

4-mar

19-abr

22-mar

19-abr

22-mar
28-mar

22-mar
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CAMPANYA CLÀSSICA JOVE
E-mailing Trobada Padrins BBDD Padrins
E-mailing descompte 5 € alumnes i professors EMVIC
E-mailing Concert simfònic i coral BBDD Música de prop
E-mailing descompte 5 € alumnes i professors ACEM Catalunya Central
E-mailing informa=u Clàssica Jove i concurs Diver=mento BBDD Padrins i Amics
E-mailing roda de premsa Clàssica Jove BBDD EMVIC
E-mailing roda de premsa Clàssica Jove BBDD Padrins
Presentació Trobada de Padrins
Roda de premsa
Concert simfònic i coral (producció EMVIC)
Xerrada: Mozart, èxit i frustració (a càrrec de Lorenzo Coppola)
Mozart al carrer (Piano al carrer) + acció Kiwe Studio (estampació de bosses en directe)
L'Orquestra de Cambra de Vic amb Alba Carmona, oboè
Charloqe Coulaud, piano
Amadeus a la fresca (projecció de la pel·lícula)
Concert alumnes EMVIC (Premi Aula de Música Puig-Porret)
Joan Rochet Piñol, violoncel
Anna Urpina i Dani Espasa
La primera de Mahler
Xerrada: La primera de Mahler (a càrrec d'Albert Gumí)
Mozart en família (tallers per a tota la família)
Beethoven amb el Quartet Gerhard i el Quartet Casals
Pòsters taquilles
Pòsters PK
Estovalles Bar Restaurant Atlàn=da, La Saleta i La Reciclària
Vídeo ves_bul, bar i EMVIC
Projecció vídeo aula extensió universitària
Distribució postal a punts comercials de Vic
Distrubució bosses i postals alumnes EMVIC
Distribució bosses i material als 7 col·laboradors (La Reciclària, Mater, etc.)
Distribució bosses i material als 5 centres col·laboradors (Sant Miquel, ESDAP, etc.)
Distribució bosses i material als centres de primària i secundària de Vic (Areté)
Espai Mozart a L'Atlàn=da i a l'EMVIC
Inserció Reclam (ver=cal de 71 mm amplada x 109,6 mm alçada). Tallers Mozart
Fulletó tallers
Inserció tallers El 9 Nou
Bàner intersi=al Osona.com
Bàner concerts Quartet Casals i Quartet Gerhard (edició Osona)
E-mailing concurs Diverimento Mozart BBDD Padrins
E-mailing avantatges Clàssica Jove BBDD EMVIC
E-mailing avantatges Clàssica Jove BBDD ACEM
Lona entrada (imatge Clàssica Jove)
Concurs Instagram hashtag #classicajove2018
Falques Ràdio Vic
Falques Rac 1

Xerrada: Mozart, èxit i frustració. A càrrec de Lorenzo Coppola (Clàssica Jove)

Piano-duo Brugalla & Stambolov
Distribució cartells
Classes magistrals als alumnes de l'EMVIC
Loo, de Ponten Pie
Distriubució cartells
Publicació a les xarxes socials
Moby Dick
Distribució cartells
Inserció El 9 Nou
Trobada de Padrins
E-mailing BBDD Padrins
Fem Teatre: El club dels poetes morts
Inserció El 9 Nou
E-mailing BBDD General
E-mailing BBDD Padrins
E-mailing BBDD Amics
Quintent per a corda i piano
Distribució cartells
Perejaume i Fernando Pessoa
Distribució cartells
Diàleg amb l'equip crea=u 21.30 h
Caballeria rusKcana i Pagliacci
Distribució cartells
Xerrada prèvia 17 h
Gala Premi de Teatre BBVA
Distribució cartells
Concert simfònic i coral. Producció EMVIC (Clàssica Jove)
E-mailing BBDD Música de prop
Cantània: origen i evolució de l'univers

2018
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?
maig, juny i juliol
maig, juny i juliol
maig, juny i juliol

11-13jul
15-jun

4-jul

16-jun
17-jun
26-jun
27-jun
28-jun
30-jun
3-jul
6-jul
6-jul
10-jul
12 i 13-jul

6-jun

5-abr

14 i 18-abrl
18-abr
18-abr

5-abr
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CAMPANYA GRANS CONCERTS
Repar=ment correu postal BBDD Padrins i BBDD an=cs abonats (Areté)
Repar=ment desplegables GC punts comercials i culturals de Vic (Areté)
E-mailing roda de premsa BBDD Padrins
E-mailing roda de premsa BBDD Abonats
Roda de premsa Grans Concerts al Museu Episcopal de Vic
Venda abonaments Padrins i an=cs abonats
Venda abonaments Amics
Venda general
Inserció Cuina
Inserció Sapiens
No_cia descobrir Catalunya
Banner Descobri.cat
Falques RAC 1 (abonaments)
Falques Ona Digital (abonaments)
Butlle_ no_cies Melómano: presentació temporada
Inserció Revista Musical Catalana
Enviament desplegables al Fes=val de Peralada
Bàners La Vanguardia: secció Cultures i edicions Berguedà, Bages i Osona
E-mailing abonaments BBDD Amics an=cs abonats
E-mailing inici Grans Concerts BBDD Amics i consum clàssica
Inserció El 9 Nou: abonaments
Vídeo GC bar, EMVIC, ves_bul
Xerrada Grans Concerts Aula extensió Universitària (Ramon Ferrer)
Visita guiada (música/art) Museu Episcopal (Sebas=à Bardolet)
Falques campanya Linca't Catalunya Ràdio (32 insercions)
Falques campanya Linca't Catalunya Ràdio (27 insercions)

2018
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novembre
desembre

oct- desem
novembre

octubre

ﬁns al 6-jul

7-jul
novembre
octubre
desembre
octu-desembre
ﬁns al 5-jul
ﬁns al 5-jul
set- des
octubre
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Joan Rochet Piñol, violoncel. Premi Beca Vivace 2017 (Clàssica Jove)

Amadeus a la fesca. Cinema (Clàssica Jove)
E-mailing BBDD Amics i Padrins
E-mailing BBDD EMVIC
Inserció El 9 Nou (96,7x217)
Concert alumnes EMVIC. Premi Aula de Música Puig-Porret (Clàssica Jove)

Mozart al carrer. Piano al carrer (Clàssica Jove)
Acció Kiwe Studio: estampació de bosses en directe
Orquestra de Cambra de Vic (Clàssica Jove)
Distribució cartells
Charloje Coulaud, piano (Clàssica Jove)

Coral romput. Vicenç Andrés Estellés

Trobada de cors de gòspel d'Osona

Djangologie
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CAMPANYA NOVENA TEMPORADA (1r semestre 2018-19)
E-mailing nova temporada i renovació quota (Padrins)
E-mailing inici venda (Padrins)
E-mailing nova temporada, inici vendes, espectacle inaugural (Amics)
E-mailing vacances BBDD Padrins i Amics
Enviament correu postal Padrins + reserva espectacle inaugural + revista
Enviament correu postal Amics BBDD Consum + Revista
Postal portada
Impressió Revista
Vídeo nova temporada bar Atlàn=da
Vídeo nova temporada ves_bul teatre
Pòsters taquilles
Roll-ups
Cartells PK
Tòtems genèrics instal·lats al carrer
Lones bar
Lona entrada (portada)
Roda de premsa presentació nova temporada
Venda abonaments Padrins
Venda abonaments Amics
Venda abonaments General
Bàner Osona.com nova temporada
Primer encartament El 9 Nou, edició Osona i Ripollès (12.000 exemplars)
Repar=ment revistes punts culturals i comercials Vic i punts culturals comarca (15.140)
Falques RAC1
Falques RAC105
Falques Ona Digital
Falques Ràdio Vic
Campanya promoció sorteig entrades Comerç Vic
Campanya Apropa Cultura (programació + tallers treballadors)
Inserció El 9 Nou. Ja tens les entrades? (250x172)
Insercions Reclam (graella) 192X162
Estovalles La Saleta
Estovalles bar Atlàn=da
E-mailing vacances + acte inaugural BBDD Padrins i Amics
Campanya Black Friday falques
Campanya Black Friday cartells
Campanya Black Friday emails
Campanya Black Friday xarxes

2018-2019
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octubre
octubre
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5
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5
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La primera de Mahler (Clàssica Jove)
Xerrada prèvia a càrrec d'Albert Gumí a les 19.30 h
Inserció El 9 Nou (96,7x217)
El fantasma de Canterville
Inserció El 9 Nou (96,7x217)
Mozart en família. Tallers per a tota la família (Clàssica Jove)
Distribució fulletó (Areté)
Beethoven amb el Quartet Gerhard (Clàssica Jove)
E-mailing BBDD Amics i EMVIC
Inserció El 9 Nou (96,7x217)
Beethoven amb el Quartet Casals (Clàssica Jove)
E-mailing BBDD Amics i EMVIC
Inserció El 9 Nou (96,7x217)

Anna Urpina i Dani Espasa (Clàssica Jove)
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CAMPANYA REFORÇ NOVENA TEMPORADA
Lones bar teatre
Falques RAC105
Falques RAC1
Impressió Llibre L'Atlàn=da
Segon encartament El 9 Nou, edicions Osona i Ripollès i Vallès Oriental (18.000)
Distribució revistes punts comercials i culturals Vic (després MMVV)
E-mailing acte inaugural (BBDD Atlàn=da + Ins=tut del Teatre + ETC)
Cartells pàrquing
Vídeo ves_bul teatre
Vídeo bar
Repar=ment revistes aula extensió universitària
Vídeo programació aula extensió universitària
Simulacre La Vanguardia
Distribució revistes i díp=cs per Osona (Areté)
Amunt els telons!
Recollida invitacions Padrins
Recollida invitacions Amics
Recollida invitacions socis Cineclub Vic, públic ETC i públic Ins=tut del Teatre
CAMPANYA REFORÇ PROGRAMACIÓ FAMILIAR
Vídeo aula extensió universitària
CAMPANYA REFORÇ GRANS CONCERTS
Anunci revista Sàpiens (setembre)
Inserció Clàssica 440
Inserció Melómano
Butlle_ no_cies Melómano
No_cia Melómano
Vídeo EMVIC
Repar=ment desplegable EMVIC + Enviament Newsleqer recordatori preus especials
Repar=ment 2.000 díp=cs de Grans Concerts punts culturals Vic
Vídeo aula extensió universitària

2018
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Durant el cicle

Octubre
Durant el cicle

Grans Concerts

11-jul
19-jul

juliol

5-oct

Agost-setembre
Agost-setembre
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CAMPANYA TERCERA SETMANA APROPA CULTURA
Campanya comunicació tallers dels treballadors
Campanya a les xarxes socials d'Apropa
No_cia web L'Atlàn=da
CAMPANYA REFORÇ ESCENARIS
No_cia web L'Atlàn=da (cicle Escenaris)
No_cia al simulacre de La Vanguardia

Un cop l'any
Repar=ment cartell
Vídeo a l'Aula d'Extensió Universitària
Festa ﬁnal del Fesnval Protesta

Ventura, de Crisnna Clemente
Diàleg amb l'equip crea=u 21.20 h i 23.20 h
Repar=ment cartells
Repar=ment desplegables Escenaris
My baby is a queen
Edició ﬂyier i repar=ment escoles bressol VIC
Repar=ment cartells
El secret de la Lloll
Repar=ment cartells
Vídeo a l'Aula d'Extensió Universitària
Èdip, de Sòfocles
Repar=ment cartells
Conferència 17 h
Àngel Duran: The Beauty of It
Diàleg amb l'equip crea=u 21.30 h
Repar=ment cartells
Repar=ment desplegables Escenaris
Núria Graham i El Pent de Cal Eril
Repar=ment cartells
Inserció revista MMVV
Katharina Treutler
Xerrada 19.30 h
Repar=ment Vanguardia Fic_cia
Repar=ment cartell
SAU30
Repar=ment cartell
A cau d'orella
Edició ﬂyier i repar=ment escoles bressol VIC
Repar=ment cartell

2018
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Mag Lari
Repar=ment cartells
Quartet Gerhard
Xerrada 17 h
Repar=ment cartells
No crec en tu. Cant espiritual, ressons
Diàleg 21.30 h
Repar=ment cartells
Nota de premsa estrena
Inserció El 9 Nou
Foramuralla
Repar=ment cartells
Trio Barcelona: 50 anys
Xerrada 19.30 h
Repar=ment cartells
Ballet Nacional Rus: El llac dels cignes
Repar=ment cartells
Vídeo a L'Aula d'Extensió Universitària
Tripula, Farrés Brothers
Repar=ment cartells
Humans
Repar=ment cartells
Vídeo a L'Aula d'Extensió Universitària
Pessoa
Diàleg 21.30 h
Nota de premsa
Repar=ment cartells
Els camins invisibles
Conferència 19.30 h
Insercions El 9 Nou
Connexions L'Atlàn=da Educa (Lluís Solà a Sant Miquel)
Nota de premsa
Portada ﬁc=ci La Vanguardia
E-mailing BBDD General
Repar=ment cartells
Passi gràﬁcs per a la premsa
PeKts prínceps + xoxolatada
Repar=ment cartell
Inserció El 9 Nou
Nota de premsa
E-mailing BBDD familiars
Quim Masferrer, Bona gent
Repar=ment cartells
Nota de premsa
Albert Pla
Repar=ment cartells
Entrevista ﬁc=ci La Vanguardia
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Els Pastorets
Repar=ment cartells

Academy of Ancient Music
Xerrada 17 h
Repar=ment cartells
Banderoles
Visites guiades Museu Episcopal (10 i 11 novembre)
E-mailing BBDD general visites guiades MEV
Vídeo a L'Aula d'Extensió Universitària
Anunci a la revista CUINES
Les noies de Mossbank Road
Repar=ment cartells
El Messies de Händel
Xerrada Museu Episcopal Joan Vives presentació Nadala
Xerrada 19.30 h Joan Vives
Repar=ment cartells
E-mailing BBDD escoles territori (Osona, Garrotxa i Ripollès)
Anunci a la revista descobrir
Maure el dinosaure
Repar=ment cartells
Be God Is
Diàleg 21.30 h
Repar=ment cartells
Nadal amb l'Orfeó Vigatà
Repar=ment cartells
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7.3. - Recull de memòria d’accions de formació i captació de nous públics
10 xerrades prèvies:
5 Grans Concerts
2 òpera Don Carlo i Cavalleria rusticana i Pagliacci
2 textos teatrals: Èdip, Els camins invisibles, Bodas de sangre
1 Clàssica Jove, Xerrada èxit i frustració Mozart
7 diàlegs després de la funció:
5 cicle Escenaris
4 Cicle Teatre de prop
12 Connexions amb L’Atlàntida amb alumnes de secundària
4 Connexions amb els alumnes de Recerca de l’EMVIC
1 càsting pel musical: Grease
1 Acadèmia Internacional de quartet Vic 2018
Acció L’Atlàntida itinerant al Passeig de Vic
2 accions d’street marketing:
1 campanya de Nadal
1 Mozart al Carrer
1 Escenari Secret
6 trobades o presentacions exclusives:
1 espectacle inaugural
1 Dia del Padrí
1 equip directiu del Col·legi Sant Miquel dels Sants
1 equip directiu de l’Escola Vedruna
1 equip directiu IES El Callís
1 presentació llibre COTA 705
7 Rodes de premsa o presentacions:
Presentació del disc de macedònia
Roda de premsa Teatres d’Osona
Estrena El Club dels Poetes Morts
Clàssica Jove
Grans Concerts
Novena temporada
Novena temporada (segon semestre) i campanya de Nadal
INVENTARI DELS INSTITUTS QUE VAN ESTABLIR CONNEXIONS AMB L’ATLÀNTIDA DURANT EL 2018
Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic
Xerrada – Lluís solà i Sala, poeta, dramaturg i traductor català en horari lectiu
14/11/2018
En motiu de l’estrena de l’obra de teatre Camins invisibles, un homenatge a la qualitat literària dels poemes
en prosa de Lluís solà i Sala, aquest oferirà unes xerrades amb alumnes del tipus qui és, què fa, com viu un
poeta, què fa al seu dia a dia.
Camins invisibles: 12 alumnes de batxillerat
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Institut Jaume Callís de Vic
Espectacle de cap de setmana
Un preu especial d’entrada
Frankestein – 15 alumnes
Èdip – 26 alumnes
Col.legi Sant Miquel dels Sants de Vic
Espectacle de cap de setmana
Un preu especial d’entrada
Frankenstein – 8 alumnes
Cyrano – 2 alumnes
I remember mr Bowie – 2 alumnes
Moby Dick – 13 alumnes
Cavalleria Rusticana – 23 alumnes
Albert Pla – miedo – 6 alumnes
Academy – 13 alumnes
El Messies – 2 alumnes
L’Escorial, de Vic
Espectacle de cap de setmana
Un preu especial d’entrada
Cyrano – 13 alumnes
Institut la Plana - Vic
Espectacle de cap de setmana
Un preu especial d’entrada
Frankestein – 41 alumnes
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7.4. Anàlisi mensual campanyes email màrqueting
Gener a Març 2018

Nº TOTAL DE SUBSCRIPTORS
Desembre: 24.006

ENVIAMENTS REALITZATS
Desembre: 10.643 (6 campanyes)

MITJANA OBERTURA
Desembre: 32,24 %
Mitjana sector Mailchimp: 15,1 %

MITJANA CLICS
Desembre: 8,24 %
Mitjana sector Mailchimp: 1,6 %

25.003
+ 997 respecte al període anterior

13.989 (6 campanyes)
+ 3.346 respecte al període anterior

26,69 %
- 5,55 % respecte al període anterior

2,40 %
- 5,84 % respecte al període anterior
2

• En aquest darrer informe es compten les campanyes del primer
trimestre sencer, ja que en el seu conjunt han estat poques
campanyes enviades cada mes.
• No s’han tingut en compte les campanyes extraordinàries
(Escenari Secret, promocions Don Carlo a col·lectius i entitats) pel
seu efecte distorsionador, a l’estar dirigides a segments o
destinataris concrets.
• Bon resultat en obertura i clics de la campanya de Familiar i
consum òpera. També la dirigida a col·lectiu EMVIC. En canvi,
pitjors resultats en campanyes L’empestat dirigides a segment
joves i consum Escena 25, que també generen moltes baixes.

5
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Abril 2018

Nº TOTAL DE SUBSCRIPTORS
Març: 25.003

ENVIAMENTS REALITZATS
Gener a març: 13.989 (6 campanyes)

MITJANA OBERTURA
Gener a març: 26,69 %
Mitjana sector Mailchimp: 14,9 %

MITJANA CLICS
Gener a març: 2,40 %
Mitjana sector Mailchimp: 1,6 %

25.130
+ 127 respecte al període anterior

9.010 (5 campanyes)
- 4.979 respecte al període anterior

31,86 %
+ 5,17 % respecte al període anterior

4,06 %
+ 1,66 % respecte al període anterior
2

• A l’apartat de resum cal valorar que estem comparant les
campanyes enviades durant el primer trimestre (6) amb les del
mes d’abril (5).
• Com el mes anterior, la campanya dirigida a segments de consum
és la que genera més baixes a la llista.
• La campanya específica per a l’espectacle familiar Hilos registra un
correcte resultat en obertures, però un % de clics per sota de la
mitjana (el més clicat va ser el vídeo de l’espectacle).

5
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Maig 2018

Nº TOTAL DE SUBSCRIPTORS
Abril 25.130

ENVIAMENTS REALITZATS
Abril: 9,010 (5 campanyes)

MITJANA OBERTURA
Abril: 31,86 %
Mitjana sector Mailchimp: 14,9 %

MITJANA CLICS
Abril: 4,06 %
Mitjana sector Mailchimp: 1,6 %

24.788
-342 respecte al període anterior

24.691 (8 campanyes)
+ 15.681 respecte al període anterior

45,03 %
+ 13,17 % respecte al període anterior

15,62 %
+ 11,56 % respecte al període anterior
2
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Juny 2018

Nº TOTAL DE SUBSCRIPTORS
Maig 24.788

ENVIAMENTS REALITZATS
Maig: 24.691 (8 campanyes)

MITJANA OBERTURA
Maig 45,03 %
Mitjana sector Mailchimp: 14,9 %

MITJANA CLICS
Maig: 15,62 %
Mitjana sector Mailchimp: 1,6 %

24.660
-128 respecte al període anterior

12.650 (7 campanyes)
-12.041 respecte al període anterior

28,29 %
-16,74 % respecte al període anterior

3,51 %
-12,11 % respecte al període anterior
2

• Després del gran seguiment de les campanyes RGPD del maig, hi
ha una baixada en les dades d’enviaments, obertures i clics quan
es torna a les campanyes informatives normals al juny.
• La neteja de la BBDD a Mailchimp provocada pel RGPD provoca un
canvi destacat en els Contact Rating (CR) intermitjos entre abril i
juny: el CR2 passa del 54 % al 44 %, mentre la suma dels CR 3 i 4
passa del 31 % a l’abril al 41 % al juny.
• L’efecte RGPD ha continuat deixant baixes entre el segment Amics
durant el mes de juny.

5
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Juliol 2018

Nº TOTAL DE SUBSCRIPTORS
Juny 24.660

ENVIAMENTS REALITZATS
Juny: 12.650 (7 campanyes)

MITJANA OBERTURA
Juny: 28,29 %
Mitjana sector Mailchimp: 14,9 %

MITJANA CLICS
Juny: 3,51 %
Mitjana sector Mailchimp: 1,6 %

24.651
-9 respecte al període anterior

13.263 (7 campanyes)
+ 613 respecte al període anterior

33,03%
+ 4,14 respecte al període anterior

6,04 %
+ 2,53 respecte al període anterior
2

• Observem com la llista general continua anant a la baixa en
subscriptors, provocat per la neteja de la BBDD a Mailchimp
provocada des dels enviaments i canvis RGPD 25 de maig de 2018.
• Observem també com entre el maig i juliol no hi ha gairebé canvis
al Contact Rating de Mailchimp, ja que aquests darrers mesos
només s’estan enviant campanyes bàsicament a Amics i Padrins.
• En els emails de nova temporada a Amics i Padrins la revista per
descarregar continua sent un producte rellevant.

5
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Setembre i octubre 2018

Nº TOTAL DE SUBSCRIPTORS
Juliol 24.651

ENVIAMENTS REALITZATS
Juliol: 13.263 (7 campanyes)

MITJANA OBERTURA
Juliol: 33.03 %
Mitjana sector Mailchimp: 14,9 %

MITJANA CLICS
Juliol: 6,04 %
Mitjana sector Mailchimp: 1,6 %

24.794
+143 respecte al període anterior

7.876 (8 campanyes)
- 5.387 respecte al període anterior

48,42%
+ 15,39 respecte al període anterior

14,53 %
+ 8,49 respecte al període anterior
2

• Al setembre i octubre fem menys enviaments però a segments
molt específics (Padrins, treballadors Fundació…) el que fa que es
disparin obertures i clics generals de les campanyes.
• La campanya enviada als treballadors de la Fundació L’Atlàntida
sobre sistema retribució té unes obertures del 78 %, la segona
sobre Apropa Cultura baixa al 52 % (igualment un bon resultat).
• Entre els emails amb les enquestes generals de valoració, millor %
entre els Padrins en obertures (60 % vs. 50 % els amics) i clics a
l’enquesta (27 % vs. 17 % els amics).

5
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Novembre 2018

Nº TOTAL DE SUBSCRIPTORS
Octubre: 24.794

ENVIAMENTS REALITZATS
Octubre: 7.876 (8 campanyes)

MITJANA OBERTURA
Octubre: 48,42 %
Mitjana sector Mailchimp: 14,9 %

MITJANA CLICS
Octubre: 14,53 %
Mitjana sector Mailchimp: 1,6 %

24.806
+12 respecte al període anterior

12.221 (9 campanyes)
- 5.387 respecte al període anterior

27,96%
- 20,46 respecte al període anterior

4,68 %
-9,85 respecte al període anterior
2

• Les campanyes de nova temporada i presentació programació
generen grans resultats d’obertures i clics en tots els segments i
provoquen una mitjana molt alta al mes de desembre en ambdues
mètriques
• De nou la revista de temporada genera molt interès entre els
Padrins, el contingut més clicat en email presentació nova
temporada i programació.

5
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Desembre 2018

Nº TOTAL DE SUBSCRIPTORS
Novembre: 24,806

ENVIAMENTS REALITZATS
Novembre:12.221 (9 campanyes)

MITJANA OBERTURA
Novembre: 27,96%
Mitjana sector Mailchimp: 14,6 %

MITJANA CLICS
Novembre: 4,68 %
Mitjana sector Mailchimp: 1,6 %

25.056
+ 250 respecte al període anterior

9.747 (8 campanyes)
- 2,474 respecte al període anterior

40,19 %
+ 12,23 % respecte al període anterior

13,11 %
+ 8,43 % respecte al període anterior
2

• Les campanyes de nova temporada i presentació programació
generen grans resultats d’obertures i clics en tots els segments i
provoquen una mitjana molt alta al mes de desembre en ambdues
mètriques
• De nou la revista de temporada genera molt interès entre els
Padrins, el contingut més clicat en email presentació nova
temporada i programació.
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