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Què observem? 

Qui som? 

Secretaria Tècnica 
Institut de Cultura 
Ajuntament de Barcelona  

01. L’Observatori de Dades Culturals de Barcelona 
Què i qui? 

barcelona.cat/dadescultura 
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http://barcelonadadescultura.bcn.cat/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonacultura/sites/default/files/organigrama_icub2017_150217.pdf
http://lameva.barcelona.cat/barcelonacultura/sites/default/files/organigrama_icub2017_150217.pdf
https://vimeo.com/110465186
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Recollir, elaborar i compartir 
informació per generar 
coneixement sobre la cultura 
de la nostra ciutat. 

01. L’Observatori de Dades Culturals de Barcelona 
Missió 
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02 
Model de dades de Barcelona: un 
sistema de sistemes 
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Avaluació 

CENTRES/PROGRAMES 
(intern - un a un) 

Conèixer a fons , 
objectius i acompliment, 

tots els àmbits de la 
gestió 

XARXES  
(extern – sistemes) 

Tipologia, classificació, 
què tenim en comú i què 

no 
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02. Model de dades de de Barcelona: un sistema de sistemes 
L’avaluació 



www.bcn.cat/cultura 

Facilitar 

Seguir 

Regular 

Consensuar 

Informar i 
explicar 

Compartir 
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02. Model de dades de de Barcelona: un sistema de sistemes 
El paper de les administracions 

Model de dades de Barcelona – octubre de 2017 
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Secretaria Tècnica: 
• Experiència, referents 

• Criteris, regulació 

Direccions:  
• Especialització i coneixement 

• Taules de coordinació (treball en 
xarxa). 

• Compartir criteris 
• Compartir dades 

FÀBRIQUES 
DE CREACIÓ 

 
CENTRE 

1 
dades, 

informació 

CENTRE 
3 

dades, 
informaci

ó 

CENT
RE 2 

dades, 
inform
ació 

CENTRES 
CÍVICS 

 
CENTRE 2 

 
dades, 

informació 

CENTRE 
1 

dades, 
informaci

ó 

MUSEUS 
 

CENTR
E: 
 

dades, 
informac

ió 

CENTRE 
2 

dades, 
informaci

ó 

CENTRE 
1 
 

dades, 
informació 

ICUB SISTEMES CULTURALS 

Compartim 
dades i criteris 

MÚSICA 

ARTS 
ESCÈNIQUES 

SICUB i 
Web Observatori  

ALTRES 
ADMINISTRACIONS 

PÚBLIC 
ESPECIALITZAT 

 
PÚBLIC GENERAL 

3 
2 

1 2 
4 

3 

1 

BIBLIOTE-
QUES 

2 
3 

6 1 5 4 

Model de dades de Barcelona – octubre de 2017 



www.bcn.cat/cultura 

03 
Com treballem i instruments 
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Menys és més 

“Mínim” comú denominador 

No cal obsessionar-se per un “total” 

Visibilitzar és ser-hi 

Compartir crea coneixement 

Si està consensuat, tothom s’ho fa seu 

Si demanem dades, n’hem de fer un retorn 

Les dades NO ho expliquen tot 
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03. Com treballem. Principis fonamentals: 
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SICUB 
Base de dades i eina de gestió i seguiment  

Aplicació xarxa centres 
Centres cívics i fàbriques de creació  

Entitats proveïdores de dades 
Biblioteques de Barcelona, ADETCA,  ASACC, Federació d’Ateneus, 
Altres administracions 

Web Observatori de Dades Culturals 
Aparador públic de dades de la cultura a Barcelona 
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03. Com treballem. Instruments: 

Model de dades de Barcelona – octubre de 2017 

http://barcelonadadescultura.bcn.cat/
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→ Diversitat 
de centres 

→ Dades 
mensuals 

→ Dades 
anuals 

03. Com treballem. SICUB: recollida de dades 

Model de dades de Barcelona – octubre de 2017 
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→ Diversitat d’informes: 

03. Com treballem. SICUB: retorn de les dades 

Model de dades de Barcelona – octubre de 2017 
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→ Exemple informe d’un conjunt de centres: 

03. Com treballem. SICUB: retorn de les dades 

Model de dades de Barcelona – octubre de 2017 
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→ Exemple informe d’un sol centre: 

03. Com treballem. SICUB: retorn de les dades 

Model de dades de Barcelona – octubre de 2017 
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03. Com treballem. Aplicació xarxa centres cívics: recollida 

Model de dades de Barcelona – octubre de 2017 
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03. Com treballem. Aplicació xarxa centres cívics: retorn 
dades 

Model de dades de Barcelona – octubre de 2017 
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03. Com treballem. Aplicació xarxa centres cívics: retorn dades i 
perfils 

Model de dades de Barcelona – octubre de 2017 
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03. Com treballem. Aplicació xarxa centres cívics: retorn perfils 

Model de dades de Barcelona – octubre de 2017 
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03. Com treballem. Entitats proveïdores de dades 

Model de dades de Barcelona – octubre de 2017 

http://www.adetca.cat/c/stats.aspx
http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/sites/default/files/estadistiques_2015-2016.pdf
http://www.ateneus.cat/memoria-dactivitats/
http://www.infoconcerts.cat/ca/cercador
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03. Com treballem. Web barcelona.cat/dadescultura 
 

Model de dades de Barcelona – octubre de 2017 

http://barcelonadadescultura.bcn.cat/
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04 
Les dades 
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Museus i centres patrimonials 
visitants / exposicions / activitats / 
col·leccions 

Centres d’exposicions 
visitants  / exposicions 

Espais escenicomusicals: 
concerts/espectacles/espectadors/ocupació 

Arxius 
consultes / documents / catàlegs 

04. Les dades. Equipaments 
Model de dades de Barcelona – octubre de 2017 

http://barcelonadadescultura.bcn.cat/com-treballem-amb-les-dades/
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Fàbriques (espais) de creació: 
projectes de creació /formació/difusió 

Centres cívics i ateneus: 
tallers/activitats/assajos/entitats 

Biblioteques  
visites / préstecs / activitats 

Cinemes 
pantalles / butaques / pel·lícules 

04. Les dades. Equipaments 
Model de dades de Barcelona – octubre de 2017 

http://barcelonadadescultura.bcn.cat/com-treballem-amb-les-dades/
http://barcelonadadescultura.bcn.cat/com-treballem-amb-les-dades/
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Festes 
Calendari / participants 

Festivals 
calendari /assistents /dates 

Subvencions i aportacions a les entitats 
receptor / import / tipus suport 
econòmic 

04. Les dades. Activitats i subvencions 
Model de dades de Barcelona – octubre de 2017 



www.bcn.cat/cultura 
27 

Museus i centres 
d’exposicions: 

•Nombre exposicions any,  
•Visitants / exposició 
•Assistents activitats/ 

exposició 
•Mitjana diària / exposició 
•Exposició pròpia / altres 
•Visitants/preus 
•Visitants /tipologia públic 

 
 

•Evolució mensual / anual 
de cada indicador 

• Ingressos /exposició o 
visitant, ingressos propis 

•Despeses 
exposició/visitant 

Fàbriques de creació: 

•Projectes creació: 
proporció 
Residències/assajos 

•Mitjana d’estades 
•Tipologies cada projecte 
•Tipologia coworking 
• Formació: 

accions/alumnes 
 
 

•Evolució mensual / anual 
de cada indicador 

• Ingressos / 
projecte/activitat 

•Despeses 
projecte/activitat 

Centres cívics: 

•Tallers: oferta/demanda, 
inscrits per tipologia, % 
inscripcions en línia 

•Activitats per tipologia, 
pagament/gratuït, públic 

•Assajos/reunions: durada 
tipologia, tipologia 
entitat/activitat 

•Perfil públic 
 
 
 
 

•Evolució mensual / anual 
de cada indicador 

• Ingressos taller/activitat 
•Despeses taller/activitat 

04. Les dades. Exemples d’indicadors bàsics 
Model de dades de Barcelona – octubre de 2017 
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Espais 
escenicomusicals 

• Funcions/espectacle 
• % ocupació 
• Taquillatge / espectacle 
• Tipologia públic 
• Tipologia preus 

 
 
 
 
 

• Evolució mensual / anual 
de cada indicador 

• Ingressos 
/espectacle/espectador 

• Despeses 
espectacle/espectador 

Biblioteques 
• Visites / Préstecs /Fons 
• Activitats / Visites escolars 
• Ciutadans amb carnet  de 

biblioteques 
 
 
 
 
 

• Evolució mensual / anual de 
cada indicador 

• Despesa per habitant 
• Costos por habitant 

Festivals 

• Festivals mensuals 
• Mitjana assistents festival 
• Assistents /dia activitat 
• Assistents 

pagament/gratuït 
• Tipologia festivals 

 
 
 
 

• Evolució mensual / anual 
de cada indicador 

• Ingressos activitat 
• Despeses activitat 

04. Les dades. Exemples d’indicadors bàsics 
Model de dades de Barcelona – octubre de 2017 
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Web Anuaris Monitorització 

Turisme i cultura Informes 
puntuals  

Nous indicadors 

04. Les dades. Què en fem? 
Model de dades de Barcelona – octubre de 2017 
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05 
I l’anàlisi qualitativa? 
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QUALITATIU 
 
Enquestes 
Memòries 
Estudis 
Entrevistes 

QUANTITATIU 
 
Dades estadístiques 
Indicadors 
 

 

 
 Enquestes 

(perfil públic, 
valoracions)  

Estudis 
visitants 
 

05. I l’anàlisi qualitativa? Quantitatiu i qualitatiu 
Model de dades de Barcelona – octubre de 2017 
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Enquestes 
• Opinió 
• Valoració 
• Satisfacció 

Estudis i memòries 
• Públic 
• Continguts 
• Artistes/obres 

Noves propostes 
• Estudi fàbriques: Proposta avaluació qualitativa 

05. I l’anàlisi qualitativa? Àrees de treball 
Model de dades de Barcelona – octubre de 2017 

http://barcelonadadescultura.bcn.cat/perfil-dels-visitants-dels-museus-de-barcelona/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonacultura/ca/icub/estudis-i-avaluacio
http://barcelonadadescultura.bcn.cat/avaluacio-qualitativa-fabriques-de-creacio/
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06 
Noves realitats, nous reptes 
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• Museus, biblioteques o centres culturals? 
• Teatres que fan exposicions, exposicions amb 

teatralització 

Noves propostes 
culturals i centres 

culturals 

• Visitants de les col·leccions a través del web?, 
espectadors de teatre o música via streaming? 

• Com analitzem les dades i les interaccions? 

Nous visitants: els 
visitants virtuals 

• Activitats fora edifici, són del centre? 
• Activitats de lloguer. De qui són 

Nous espais: fora, 
sense exposicions, 

terrats, jardins o pisos 

• Noves accions 
• Nous suports 
• Cultura virtual 

Nous formats  i 
llenguatges 

• Què es pot comptar i què no 
• Nous sistemes ticketing 
• Informació i seguiment xarxes, aparells mòbils 

Nous sistemes 
recompte 

• Total o totals? Obrim el meló? 
• Qui vol dades: gestors, polítics, mitjans 

experts, usuaris 
Com ho expliquem? 

06. Noves realitats. Nous reptes 
Model de dades de Barcelona – octubre de 2017 
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I no oblidem que... encara que siguin dades...  
les recollim i analitzem les persones! 

06. Noves realitats. Nous reptes 
Model de dades de Barcelona – octubre de 2017 
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Gràcies, 
 
Secretaria Tècnica 
Institut de Cultura de Barcelona  
qualitatcultura@bcn.cat 
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I si en voleu més... 
barcelona.cat/dadescultura 

http://barcelonadadescultura.bcn.cat/
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