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Xifres de visites 
Dades generals 

Exposicions 
Arxiu Bolaño, 1977-2003  21.190   
El Paral·lel, 1894-1939  25.573   
Espriu. He mirat aquesta terra  11.279   
Pasolini Roma  36.349   
World Press Photo 12 + Samuel Aranda  6.572   
World Press Photo 13  41.383   
Total  142.346   
 
Activitats 
Amics del CCCB  879   
Animac  1.806   
ArtFutura  2.011   
BAM - BCNmp7  6.000   
Barcelona Lectora  462   
Barribrossa  470   
BCNmp7  1.240   
Calderón de Pasolini, lectura dramatitzada  205   
Club de lectura Medellín-Barcelona  47   
Concert del concurs La llum de les ones  263   
Concert Sónar 2013  1.315   
Dia Bolaño, projeccions i lectura  300   
DocsBarcelona  1.738   
Drap'Art'13  4.593   
El dia més curt  1.005   
Emergència!   735   
Estrena al CCCB  148   
Estrena de la pel·lícula Colors  250   
Festival de Cinema d'Autor de Barcelona  3.418   
Flic  700   
Fora de programa  796   
Gandules  5.916   
Grec experimental Barcelona  1.512   
Hipnotik Festival  2.850   
Itineraris de cap de setmana  291   
Itineraris en grup  2.889   
Kosmopolis  6.044   
L'Alternativa  9.267   
Les veus del carrer, Rosa Novell diu Espriu  100   
Mecal  849   
Miniput  1.666   
Mira Lab  445   
Món Llibre  18.000   
Poetry Slam Barcelona  3.382   
Primera Persona  1.019   
Programa Alzheimer  183   
Programa de pictoescriptura  46   
Projecció d'El Cosmonauta  350   
Projeccions de Nadal  548   
Taller de fotografia al MACBA i al CCCB  881   
The Influencers  1.500   
Xcèntric  2.576   
Zeppelin Comprimit  65   
Total  88.760   
 
 
 
 
 

Debats 
Cicle «Llocs»  185   
Conferència de Catherine Malabou  200   
Conferència de George Soros  335   
Conferència de Michael J. Sandel  430   
Conferència de Moisés Naím  100   
Conferència de Tahar Ben Jelloun i diàleg amb Thuram  160   
Conferència-concert «La remor del Superhome»  120   
Conversa amb Yu Hua  160   
Conversa de Luis Feduchi i Lluís Duch  400   
CUIMPB  2.228   
Curs per a l'espectador Escena Poblenou  20   
Debat «El futur del Paral·lel»  550   
Debat «El sentit de la cultura»  795   
Debat «En comú»  3.341   
Debat «Evolució i cultura»  617   
Debat «Grans reptes de la biomedicina»  340   
Debat «Pensar diferent»  932   
Debat «Reptes energètics: present i futur»  196   
Disseny col·laboratiu de l'espai públic  85   
Formació per a docents: Ciutat Beta  32   
Formació per a docents: El cinema a l'aula  72   
Homenatge a Orwell  75   
I+C+i Especial Pasolini  59   
Institut d'Humanitats de Barcelona  9.403   
Jornada Alzheimer  100   
Jornada Open All Areas  45   
Jornades «El llegat de la comunitat internacional a 
l'Afganistan»  125   
Jornades de Periodisme de Dades  306   
Llegir Maquiavel avui  95   
Màster Disseny i producció d'espais  1.180   
Màster Metropolis  198   
Postgrau Espai Públic   96   
Presentació de Jordi Borja  150   
Presentació de la novel·la Cautivas de Miguel Pajares  120   
Presentació de la revista La Maleta de Portbou  395   
Presentació de l'exposició «Arxiu Bolaño»  130   
Presentació de l'exposició «Pasolini Roma»  90   
Presentació del llibre Franco Farinelli. Del mapa al laberinto 
de Bernat Lladó   60   
Presentació del llibre House of Leaves de Mark Z. 
Danielewski  50   
Presentació del llibre Salvemos el Euro de Christian Felber  65   
Presentació del llibre Sociofobia de César Rendueles  145   
Programa Apropa Cultura  50   
TED Youth  360   
TEDxRambles  65   
Total  24.660   
  
Arxius 
Arxiu CCCB 8.155
Arxiu Xcèntric 8.860
Total 17.015
  
Lloguers-cessions 
Actes d'empresa 30.433
Cessions d'espais 10.431
Total 40.864
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Total de visitants

Mitjana de visitants diaris a les exposicions 

Dades generals 

Activitats  88.760   
Arxius  17.015   
Debats  24.660   
Exposicions  142.346   
Lloguers  40.864   
Total  313.580   

 
 
 dies obert visites dia
Arxiu Bolaño. 1977-2003 105 202
El Paral·lel, 1894-1939 47 544
Espriu. He mirat aquesta terra 55 205
Pasolini Roma 102 356
World Press Photo 12 + Samuel Aranda 5 1.314
World Press Photo 13 30 1.379

Lloguers 13%

Debats 8%

Arxius 6%

Exposicions 45%

Activitats 28%
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Dades generals 

Públic 

Visites al CCCB 
El total de visites durant l’any va ser de 313.850. Això significa que durant aquest any es va fer un gran esforç per mantenir el nombre de 
visites malgrat el tancament parcial del CCCB per obres durant els mesos de setembre i octubre. Això també va comportar que durant 
l’any 2013, la mitjana de visites al Centre per dia obert va ser de 896, una mica inferior a la de l’any anterior, que va ser de 932.

En xifres generals, si es compara el 2013 amb l’any anterior, les visites a les exposicions van baixar lleugerament (de 149.796 a 142.346). 
La xifra d’assistents a les activitats també va baixar (de 108.807 a 88.760), sobretot a causa de la reducció de la programació i especial-
ment perquè va ser ser el primer any sense el Festival Sónar. Per altra banda, la xifra d’assistents als cursos es va mantenir (de 24.948 a 
24.595) i l’assistència als arxius Xcèntric i CCCB va augmentar (de 13.426 a 17.015 visites), malgrat el tancament durant un mes i mig. 
Finalment, la xifra que va augmentar considerablement va ser la dels assistents als esdeveniments de lloguer (de 18.955 a 40.864). El 
nombre de visites va superar el de l’any anterior els mesos de novembre, gener i febrer, i va baixar molt els mesos de juny i octubre.

Pel que fa al programa d’exposicions, «World Press Photo 13» va ser la més vista, amb 41.383 visitants, seguida de «Pasolini Roma» amb 
36.349. 

Pel que fa al programa d’activitats, cal destacar l’absència per primera vegada del festival Sónar. Dels altres festivals, els de més públic 
van ser Món Llibre amb 18.000 assistents, L’Alternativa amb 9.267 i Kosmopolis amb 6.044. Pel que fa a les activitats més específiques, 
cal destacar l’oferta d’itineraris urbans amb 3.180 participants. 

Quant a l’oferta audiovisual, la programació Xcèntric va tenir 2.436 espectadors i la de Gandules en va tenir 5.916. Aquests dos progra-
mes van augmentar de públic respecte de l’any anterior.

Pel que fa als debats i cursos, el debat «En comú» va comptar amb un total de 3.341 assistents a les nou sessions del cicle, cadascuna de 
les quals va superar els 220 assistents i entre les quals van destacar les conferències de Zygmunt Bauman amb 700 assistents i la d’Ulrick 
Beck amb 550, així com la de Josep Ramoneda amb 450. A aquest debat, el va seguir els debats relacionats amb l’exposició «Pasolini 
Roma», amb un total de 932 assistents. 

Finalment, pel que fa al fons del CCCB, durant tot l’any, l’Arxiu CCCB va tenir 8.155 visites, xifra similar a l’any anterior, i l’Arxiu Xcèn-
tric en va tenir 8.860. Cal tenir en compte que tots dos arxius van estar tancats durant un mes i mig.

Perfil del públic de les exposicions

Per tal de conèixer el perfil del públic del CCCB, es van fer enquestes regulars als visitants de les exposicions. En relació amb les cinc 
mostres del 2013, n’hi va haver tres que tenien un punt comú en temàtica, ja que es van centrar en les figures d’escriptors i artistes: Ro-
berto Bolaño, Pier Paolo Pasolini i Salvador Espriu, però van tenir resultats diferents pel que fa al públic. 

L’exposició «Pasolini Roma» va tenir un percentatge superior de visites de fora de Barcelona i més del 50% de visitants parlaven francès, 
anglès i altres idiomes. Malgrat tot, en tots els casos, les persones residents a la ciutat de Barcelona van continuar constituint el volum 
més gran de visitants. Les altres dues exposicions van tenir més visitants de parla catalana i castellana. «Espriu. He mirat aquesta terra» 
va ser la que va tenir un percentatge més alt de persones que parlaven català, un 64%, i un volum més gran de persones procedents de 
municipis d’arreu de Catalunya.

En totes les exposicions, el dia de més volum de visites va ser durant tot l’any el diumenge, seguit del dissabte, excepte en el cas de l’expo-
sició sobre Espriu, que va ser el dimarts, fet que s’explica sobretot per la gran quantitat de grups que la van visitar.

Respecte a les edats, les dues exposicions que van tenir un públic d’una mitjana d’edat més elevada van ser «El Paral·lel» i «Espriu», 
mentre que l’exposició de «World Press Photo» va ser la que va tenir la mitjana més baixa.

En tots els casos, els visitants van venir majoritàriament sols o acompanyats només d’una altra persona. Només l’exposició «World Press 
Photo» va tenir un percentatge més alt de visitants que venien amb un grup d’amics (un 18%).


