
Hem donat suport a creadors catalans imprescindibles 

La temporada 2013-14 ha estat un període especialment important en la consolidació del model “casa de 

dansa” per al Mercat de les Flors, per mitjà d’estructures que faciliten la recerca i la creació artística, 
treballant amb companyies associades i amb artistes en residència, participant en la 
coproducció d’espectacles, i exhibint una programació artística de qualitat, heterogènia i eclèctica, tant 
de companyies nacionals com internacionals, però amb un especial èmfasi en projectar i posar en valor el 
talent local, i amb una estratègia transversal de participació i vinculació amb els públics.

del context creatiu del país: Baró d’Evel, Camut Band, 
Malpelo, Loscorderos, Àngels Margarit - cia. Mudances, 
Kulbik… dels quals hem fet retrospectiva i programat peces 
noves. El paper de les companyies locals ha estat molt 
destacat, des de les més històriques [Malpelo, Àngels Margarit 
- cia. Mudandes] fins a les més joves [“Que dansi qui 
vulguis”, festival SÂLMON< (Lali Ayguadé, El Conde de 
Torrefiel), Camut Band, “Circ d’ara mateix”, Kulbik]. 
Continuem amb la tasca de descobrir i acompanyar valors, 
apostant per nous creadors associats, com Alessandro 
Sciarroni. Potenciem col·laboracions de grans companyies 
amb joves creadors vinculats al Mercat, com la coreografia de 

balançMarcos Morau per a la Compañía Nacional de Danza o la 
col·laboració de l’emblemàtica companyia Rosas amb 
estudiants de l’ESMUC.

El Graner, fàbrica de creació gestionada pel Mercat, ha 
exercit de catalitzador del treball de creació amb els artistes 
locals, proporcionant un total de 233 residències al llarg de la 
temporada.

balanç
temporada 2013-14
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Hem donat suport a creadors catalans imprescindibles Els programes educatius han ampliat la seva 

La temporada 2013-14 ha estat un període especialment important en la consolidació del model “casa de 

dansa” per al Mercat de les Flors, per mitjà d’estructures que faciliten la recerca i la creació artística, 
treballant amb companyies associades i amb artistes en residència, participant en la 
coproducció d’espectacles, i exhibint una programació artística de qualitat, heterogènia i eclèctica, tant 
de companyies nacionals com internacionals, però amb un especial èmfasi en projectar i posar en valor el 
talent local, i amb una estratègia transversal de participació i vinculació amb els públics.

temporada 13-2014

Augmentem xifres: major ocupació (del 75% al 83%). 66% de públic nou. Pugen els usuaris dels programes 
educatius (+ 26%). Molts més abonaments. Èxit Divendres joves, entre d’altres.

del context creatiu del país: Baró d’Evel, Camut Band, 
Malpelo, Loscorderos, Àngels Margarit - cia. Mudances, 
Kulbik… dels quals hem fet retrospectiva i programat peces 
noves. El paper de les companyies locals ha estat molt 
destacat, des de les més històriques [Malpelo, Àngels Margarit 
- cia. Mudandes] fins a les més joves [“Que dansi qui 
vulguis”, festival SÂLMON< (Lali Ayguadé, El Conde de 
Torrefiel), Camut Band, “Circ d’ara mateix”, Kulbik]. 
Continuem amb la tasca de descobrir i acompanyar valors, 
apostant per nous creadors associats, com Alessandro 
Sciarroni. Potenciem col·laboracions de grans companyies 
amb joves creadors vinculats al Mercat, com la coreografia de 

presència en la programació del Mercat de les Flors, 
incloent:
• activitats per a nenes i nens de 0 a 5 anys (el 

projecte d’escoles bressol -juntament amb 
l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona i el 
Graner, fàbrica de creació- i les propostes del 
festival “El més petit de tots”)

• de 5 a 12 anys (els espectacles del cicle Dan Dan 

Dansa, complementats amb les sessions 
introductòries “Mitja horeta abans”)

• de 12 a 18 anys (la programació Grada Jove per 

Aquesta temporada hem donat suport a creadors catalans imprescindibles del context creatiu del país: Mal Pelo, 
Àngels Margarit, dels quals hem fet retrospectiva i peces noves. I hem donat impuls al circ, amb el cicle Circ d’Ara
Mateix. Hem augmentat presència companyies catalanes (55% de la programació i més dies de funció).

Hem creat xarxes entre entitats i creadors: CND amb Marcos Morau, Rosas amb ESMUC, Tot Dansa amb 
l’OBC...

Suport del Graner a la creació (62 residències, 280 coreògrafs i ballarins), al treball en xarxa i a la seva projecció 
internacional (IPAM, #ff80).

Aprofundim en els programes europeus: membres actius del LÈIM, presidència de l’EDN, lideratge del modul-dance, 
desenvolupament del  MOV-S...

Marcos Morau per a la Compañía Nacional de Danza o la 
col·laboració de l’emblemàtica companyia Rosas amb 
estudiants de l’ESMUC.

El Graner, fàbrica de creació gestionada pel Mercat, ha 
exercit de catalitzador del treball de creació amb els artistes 
locals, proporcionant un total de 233 residències al llarg de la 
temporada.

a alumnes de secundària, el programa de creació 
artística “Tot Dansa”, o el programa “Creadors 

en residència” –de la mà de l’ICUB, el Consorci 
d’Educació de Barcelona i l’associació A Bao A Qu-)

Aquest programa s’ha complementat amb tallers 
pràctics a les aules, l’ús de la maleta didàctica a les 
escoles, el curs de formació al professorat, i l’oferta 
d’estades artístiques i de tallers intergeneracionals al 
Graner, fàbrica de creació.
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desenvolupament del  MOV-S...

Ampli reconeixement dels nostres artistes associats, tant en guardons (Roberto Oliván Premi Nacional de 
Dansa i Premi Ciutat de Barcelona, Israel Galván diversos premis MAX, Marcos Morau Premio Nacional de Danza) 
com en presència a altres espais escènics.



Hem donat suport a creadors catalans imprescindibles Els programes educatius han ampliat la seva 

La temporada 2013-14 ha estat un període especialment important en la consolidació del model “casa de 

dansa” per al Mercat de les Flors, per mitjà d’estructures que faciliten la recerca i la creació artística, 
treballant amb companyies associades i amb artistes en residència, participant en la 
coproducció d’espectacles, i exhibint una programació artística de qualitat, heterogènia i eclèctica, tant 
de companyies nacionals com internacionals, però amb un especial èmfasi en projectar i posar en valor el 
talent local, i amb una estratègia transversal de participació i vinculació amb els públics.

destacats de la programació destacats del projecte educatiu

consolidat en la temporada 2013-14 el model 

“Casa de Dansa” per al Mercat de les Flors, 

segons el nostre contracte-programa 2012-2015 

volem:

1. proposar referents i models
2. potenciar la participació
3. incentivar el coneixement
4. Impulsar la creativitat
5. organitzar un sistema sostenible

del context creatiu del país: Baró d’Evel, Camut Band, 
Malpelo, Loscorderos, Àngels Margarit - cia. Mudances, 
Kulbik… dels quals hem fet retrospectiva i programat peces 
noves. El paper de les companyies locals ha estat molt 
destacat, des de les més històriques [Malpelo, Àngels Margarit 
- cia. Mudandes] fins a les més joves [“Que dansi qui 
vulguis”, festival SÂLMON< (Lali Ayguadé, El Conde de 
Torrefiel), Camut Band, “Circ d’ara mateix”, Kulbik]. 
Continuem amb la tasca de descobrir i acompanyar valors, 
apostant per nous creadors associats, com Alessandro 
Sciarroni. Potenciem col·laboracions de grans companyies 
amb joves creadors vinculats al Mercat, com la coreografia de 

presència en la programació del Mercat de les Flors, 
incloent:
• activitats per a nenes i nens de 0 a 5 anys (el 

projecte d’escoles bressol -juntament amb 
l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona i el 
Graner, fàbrica de creació- i les propostes del 
festival “El més petit de tots”)

• de 5 a 12 anys (els espectacles del cicle Dan Dan 

Dansa, complementats amb les sessions 
introductòries “Mitja horeta abans”)

• de 12 a 18 anys (la programació Grada Jove per 

destacats de la programació

• hem donat més suport a creadors catalans (55% de la 

programació) i hem allargat el temps d’estada de les 
cies catalanes 

• s’ha fet una especial atenció al Circ d’ara i d’aquí amb 
un focus de tres setmanes

• s’han consolidat el cicle de suport a nous creadors 
SÂLMON< 

• el talent local ha quedat reforçat amb èxit de públic, 
visibilitat i premis

destacats del projecte educatiu

• els programes educatius i socials han tingut un 26% 
més d’usuaris

• s’ha fet especial atenció a les activitats per a nenes i 
nens de 0 a 5 anys (el projecte d’escoles bressol i el 
festival El més petit de tots)

• activitats especials per a joves de 12 a 18 anys [Grada 
Jove per a alumnes de secundària, Tot Dansa, 
Creadors en residència]

• tallers intergeneracionals un cop al mes al Graner
Marcos Morau per a la Compañía Nacional de Danza o la 
col·laboració de l’emblemàtica companyia Rosas amb 
estudiants de l’ESMUC.

El Graner, fàbrica de creació gestionada pel Mercat, ha 
exercit de catalitzador del treball de creació amb els artistes 
locals, proporcionant un total de 233 residències al llarg de la 
temporada.

a alumnes de secundària, el programa de creació 
artística “Tot Dansa”, o el programa “Creadors 

en residència” –de la mà de l’ICUB, el Consorci 
d’Educació de Barcelona i l’associació A Bao A Qu-)

Aquest programa s’ha complementat amb tallers 
pràctics a les aules, l’ús de la maleta didàctica a les 
escoles, el curs de formació al professorat, i l’oferta 
d’estades artístiques i de tallers intergeneracionals al 
Graner, fàbrica de creació.

visibilitat i premis
• la sala MAC ha estat tancada tot el primer trimestre 
per reformes

• el Graner ha proporcionant un total de 62 residències 
a més de 208 coreògrafs i ballarins al llarg de la 
temporada

• tallers intergeneracionals un cop al mes al Graner
• segona edició de Barris en dansa amb dues funcions 

i més de 200 participants
• creix el projecte Tot dansa amb la participació de 

l’OBC
• Rosas representa Drumming live amb estudiants de 

l’ESMUC
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Hem donat suport a creadors catalans imprescindibles Els programes educatius han ampliat la seva 

La temporada 2013-14 ha estat un període especialment important en la consolidació del model “casa de 

dansa” per al Mercat de les Flors, per mitjà d’estructures que faciliten la recerca i la creació artística, 
treballant amb companyies associades i amb artistes en residència, participant en la 
coproducció d’espectacles, i exhibint una programació artística de qualitat, heterogènia i eclèctica, tant 
de companyies nacionals com internacionals, però amb un especial èmfasi en projectar i posar en valor el 
talent local, i amb una estratègia transversal de participació i vinculació amb els públics.

destacats del treball amb públics

• augment del percentatge d’ocupació fins al 83%
• augment del  60% en nombre d’abonats i 

ambaixadors, fins a 367
• el públic es renova 66% espectadors nous
• especial atenció al públic jove “Divendres joves” [13% 

de les entrades del divendres], Quadern Cultura [621 

destacats del treball en xarxa

• seguim apostant pel treball en xarxa i les 
col·laboracions amb  múltiples entitats de la ciutat i 
més enllà 

• creació de xarxes entre Graner i TNT Terrassa,  Antic 
teatre, Sismògraf Olot, Fira de Tàrrega, Escena 
Poblenou. Cicle Dansa ara de La Pedrera. Secció 

del context creatiu del país: Baró d’Evel, Camut Band, 
Malpelo, Loscorderos, Àngels Margarit - cia. Mudances, 
Kulbik… dels quals hem fet retrospectiva i programat peces 
noves. El paper de les companyies locals ha estat molt 
destacat, des de les més històriques [Malpelo, Àngels Margarit 
- cia. Mudandes] fins a les més joves [“Que dansi qui 
vulguis”, festival SÂLMON< (Lali Ayguadé, El Conde de 
Torrefiel), Camut Band, “Circ d’ara mateix”, Kulbik]. 
Continuem amb la tasca de descobrir i acompanyar valors, 
apostant per nous creadors associats, com Alessandro 
Sciarroni. Potenciem col·laboracions de grans companyies 
amb joves creadors vinculats al Mercat, com la coreografia de 

presència en la programació del Mercat de les Flors, 
incloent:
• activitats per a nenes i nens de 0 a 5 anys (el 

projecte d’escoles bressol -juntament amb 
l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona i el 
Graner, fàbrica de creació- i les propostes del 
festival “El més petit de tots”)

• de 5 a 12 anys (els espectacles del cicle Dan Dan 

Dansa, complementats amb les sessions 
introductòries “Mitja horeta abans”)

• de 12 a 18 anys (la programació Grada Jove per 

entrades], Escena 25 [140 entrades]
• escola de l’espectador amb  “Performances de la 

mirada”: > 700  assistents
• recuperem les sessions del “Mitja hora abans”
• hem assajat maneres d’obrir nous espais per a la 

participació del públic en la programació : “Que dansi 
qui vulguis!”ha comptat amb més de 14.000 vots 
online

• posem en valor l’experiència: contextualització del 
hall, exposicions, oferta gastronòmica, terrassa, 
aparcament

Irregular amb Fundació Tàpies o MACBA
• organització de plataformes i trobades de 

programadors juntament amb el Graner: IPAM al 
Grec 2013, el festival SÂLMON<, i el #FF80 amb 
Temporada Alta

• bona repercussió de les coproduccions del Mercat a 
nivell internacional: La Veronal, Sònia Sánchez, 
Galván,....

• suport a la professionalització i la posada en marxa de 
projectes empresarials:

• Creamedia amb Barcelona ActivaMarcos Morau per a la Compañía Nacional de Danza o la 
col·laboració de l’emblemàtica companyia Rosas amb 
estudiants de l’ESMUC.

El Graner, fàbrica de creació gestionada pel Mercat, ha 
exercit de catalitzador del treball de creació amb els artistes 
locals, proporcionant un total de 233 residències al llarg de la 
temporada.

a alumnes de secundària, el programa de creació 
artística “Tot Dansa”, o el programa “Creadors 

en residència” –de la mà de l’ICUB, el Consorci 
d’Educació de Barcelona i l’associació A Bao A Qu-)

Aquest programa s’ha complementat amb tallers 
pràctics a les aules, l’ús de la maleta didàctica a les 
escoles, el curs de formació al professorat, i l’oferta 
d’estades artístiques i de tallers intergeneracionals al 
Graner, fàbrica de creació.

aparcament
• hem ampliat les nostres accions online amb un 

augment de prop del 200% en les visites al web

• Creamedia amb Barcelona Activa
• projecte LÉIM/Dance Leadership Project

• la trobada mov-s té lloc a Galícia, Bilbao i 
properament a Mèxic i Xile , involucrant-nos amb la 
RSD Red Sudamericana de Danza

• el Mercat s’ha posicionat com a referència a Europa
• projecte europeu modul-dance
• presidència de EDN European Dance Network
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exhibim espectacles d’arreu, 
amb especial interès 
pels artistes locals

• Catalunya

cia. Nadine Gerspacher / cia. La Taimada - Olga Álvarez / 
Cobosmika / Thomas Noone / Albert Quesada / 
cia. Vero Cendoya / cia. Jordi Cortés - Alta Realitat / 
Lali Ayguadé / El Conde de Torrefiel / Sònia Gómez / 
Sebastián García Ferro/ Umma Umma Dance / 
Guy Nader-María Campos /Sònia Sánchez / Dani Espasa / 
David Ymbernon / El Canal / Imaginart / Blai Mateu - Baró d’evel / David Ymbernon / El Canal / Imaginart / Blai Mateu - Baró d’evel / 
Camut Band / Guillem Mont de Palol - Jorge Dutor /Malpelo / 
loscorderos, sc / Àngels Margarit - cia. Mudances / 
Marcos Morau - La Veronal / Gerard Ortín / Luz Broto / 
Amaranta Velarde /Circ Teatre Modern / Escarlata Circus / 
Joan Català / Los Galindos / artistes Trapezi - Oxímoron / Kulbik / 
Increpación Danza / Sol Picó / Candela Peña /La Shica / 
Pere Martínez

• estatals

Diego Anido /  Manuel Segade / Jone San Martín / Iratxe Ansa / 
Norberto Llopis / / Israel Galván / Compañía Nacional de Danza / 
María Jerez / Chico y Chica /Eva Yerbabuena / Esperanza Fernández / 
Maruja Garrido

• internacionals

Jérôme Bel / Alix Eynaudi / Andrea Maurer / Thomas Brandstatter / 
Studio 5 / The Loose Collective / cie. Chatha / Lucy Suggate / 
Alessandro Sciarroni / Guy Nader / Mickael Marso Riviére / 
Jurij Konjar / Martin Kilvady / Eugénie Rebetez / 
Aerites Dance Company /Théâtre de la Guimbarde / Aabendans / 
Rachel Davies / Amanda Piña / Magdalena Chowaniec / 
Daniel Zimmerman /Black Tulip /  Pauline Boudry / Renate Lorenz / 
cia. TPO / Ant Hampton / Tim Etchells / Yoshito Ohno / Rosas / 
cie. Non Nova / Cirque Ici - Johann Le Guillerm / Evol /
James Holden
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% d’espectadors per espectacles
segons l’origen de la companyia

catalans estatals internacionals

11-12 44% 18% 37%

12-13 59% 20% 21%

13-14 54% 16% 30%

nombre de funcions
segons l’origen de la companyia

catalans Estatals internacionals

11-12 59 30 40

12-13 110 30 19

13-14 128 20 9413-14 128 20 94

53% 8% 39%
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busquem relacions de continuïtat 
amb artistes i companyies 

•Blai Mateu / Baró d’evel

• preparació d’Obres

• ocupació del Mercat com a laboratori de la seva 
propera producció

•Israel Galván

• coproducció i presentació de Lo Real • coproducció i presentació de Lo Real 
assajos i coproducció de Torobaka

• 3 premis Max

•Mal Pelo

• presentació de L’esperança de vida d’una llebre 
[coproducció del Mercat]

• presència internacional Théâtre de la Ville

•Marcos Morau / La Veronal

• presentació de Nippon-Koku amb la CND

• funcions per tot el món• funcions per tot el món

• premi Nacional de Dansa en la modalitat de creació

•Roberto Olivan / Enclave arts del moviment

• presentació al Grec de Lonely Together, 
la seva col·laboració amb Gregory Maqoma 
[coproducció del Mercat]

• premi Ciutat de Barcelona i premi Nacional de 
Cultura 2014
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propiciem col·laboracions 
i projectes compartits
•col·laboracions del Graner amb tots els agents de Catalunya 
(Tàrrega, TNT, Sismògraf, Antic teatre, Escena Poblenou...)

•“Circ d’ara mateix”, amb totes les entitats del sector

•Sessions de la Secció Irregular a Fundació Tàpies i MACBA

•festival SÂLMON<, vinculat al projecte modul-dance 

•projectes educatius “Tots dansen” a Mataró, Granollers, Olot

•“Tot dansa”, projecte educatiu amb IMEB i Institut del Teatre, •“Tot dansa”, projecte educatiu amb IMEB i Institut del Teatre, 
amb la col·laboració de l’OBC

•projecte Escoles Bressol amb IMEB i festival “El més petit de 
tots”, amb 8 teatres més del territori

•plataformes a Fira Mediterrània, Temporada Alta [ff80], 
Festival GREC [IPAM]

•tricentenari “1714”, amb una programació sobre els Àustries 
[Secció Irregular, festival SÂLMON<] i la producció “Les 
trinxeres del 1714” [festival Ciutat Flamenco]

•celebració Any Carmen Amaya [Israel Galván, festival Ciutat 
Flamenco]

•cicle “Dansa ara” a La Pedrera

col·laboracions amb Certamen Coreográfico de Madrid i •col·laboracions amb Certamen Coreográfico de Madrid i 
Masdanza a Canàries

•“Drumming live”, de Rosas, amb Ictus i músics de l’ESMUC

•festival Ciutat Flamenco, amb el Taller de Músics

•Projecte Barris en dansa

•festival de butoh amb BCN en butoh

•acollim el projecte Sudansa

•“The Inquisitive Middle”, amb James Holden, Sònia Gómez i 
Lucy Suggate, amb el festival SÒNAR

•festival GREC, amb l’ICUB
pàg. 8



escoles,
entitats alumnes

mestres, 
tutors públic

espectacles
escolars

84 4.423 121

grada jove 16 743 20

curs 
professorat

28

impulsem activitats educatives

professorat

maleta 
didàctica

34

educa amb 
l’art

70

tallers  
intergeneracionals

Graner
243

Tot Dansa 5 105 9 880

Tots Dansen 8 370 25 1.450

creadors en 
residència

1 18 1
residència

escoles, 
entitats alumnes

mestres, 
tutors públic

total 
usuaris

11-12 104 3.886 248 850 4.984

12-13 130 4.673 257 1.807 6.737

13-14 148 5.659 274 2.573 8.506

+14% +21% +7% +42% +26%
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diversifiquem, 
busquem nous públics

• públic escolar

• festival El més petit de tots, projecte escoles bressol, 
cicle Dan Dan Dansa, projecte “Tot dansa”, Grada Jove, 
‘En residència’ amb loscorderos

• augment del públic jove• augment del públic jove

• Grada Jove, Divendres Jove [13% de les entrades de 
divendres], programa Escena 25, promoció menors de 
30 anys, carnet jove, Quadern Cultura

• formació de públics adults

• Taller de l’espectador, Mitja hora abans, Converses 
amb, La dansa no fa por, públics BIB, exposicions, 
xerrades

• programes comunitaris

Apropa Cultura, barris en dansa, Encontres de Dansa a • Apropa Cultura, barris en dansa, Encontres de Dansa a 
l’Escola (Sudansa)

• estratègies per a públics específics

• sector de la dansa, sector del circ, claqué, butoh, hip
hop, flamenc, tango, dansa i música, programació 
familiar, tallers intergeneracionals
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augmentem les xifres d’ocupació

• 83% d’ocupació

ocupació
aforament
temporada

espectadors*
[sense GREC]

espectadors
[amb previsió 

GREC]

06-07 65% 70.560 46.014 57.219

07-08 71% 70.431 50.549 55.360

08-09 73% 57.605 41.948 46.374

* fins 7/06/2014

08-09 73% 57.605 41.948 46.374

09-10 78% 63.322 49.252 55.108

10-11 72% 63.754 45.924 52.120

11-12 73% 69.815 51.110 57.500

12-13 75% 58.695 44.127 55.527

13-14* 83% 56.644 46.767 56.289

• 72% de les funcions amb més del 80% d’ocupació 

• 66% d’espectadors nous 

• 60% d’augment dels abonaments

• 74% d’entrades venudes per Internet

• millora de l’experiència dels usuaris

• manteniment de preus i tarifes, entrades sense 
comissions, taquilla oberta a Tiquet Rambles, 
aparcament gratuït, bar i terrassa
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fomentem les nostres
comunitats online

11-12 12-13 13-14*

visites web 120.035 141.895 396.819 +181%

visitants 
únics

64.755 81.623 223.623 +175%

pàgines 
vistes

- 412.938 1.610.666 +290%

mitjana de 
pàgines 
vistes

- 2,92 4,06 +39%

temps al 
lloc

- 2’ 21’’ 2’ 58’’ +26%

subscriptors 
butlletí

9.819 13.745 16.735 +22%

* fins 31/05/2014 

fans 
Facebook

5.844 9.293 11.793 +27%

followers 
Twitter

2.877 6.166 10.458 +70%

subscriptors 
Youtube

990 1.219 1.480 +21%
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proposem més participació

• 14.000 vots per “Que dansi qui vulguis”

• “Barris en dansa”

• Encontres de Dansa a l’escola (Sudansa)

• “Tot dansa” amb l’OBC

• “Tots dansen”, acció territorial a Mataró, 
Granollers i OlotGranollers i Olot

• 65 ambaixadors

fem xarxa 
amb vocació internacional

• presidència de l’EDN, European Dancehouse
Network 

• projecte modul-dance, 22 cases de dansa, 18 
païsospaïsos

• LÉIM, projecte d’empreneduria cultural

• ambaixadors internacionals dels artistes 
catalans
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Es redueix el pressupost  i busquem 
coproduccions  i  projectes

pressupost 
total*

pressupost 
programació 

artística*
aportacions 
públiques Ajuntament Generalitat Ministeri

2007 4,3 1,7 3,8 - - -

2008 4,9 1,8 4,3 35% 35% 30%

2009 4,9 1,7 4,4 36% 36% 28%

2010 5,6 1,7 4,5 38% 37% 25%

* xifres en milions d’euros

2011 4,4 1,4 3,8 38% 37% 25%

2012 5,0 1,1 3,4 42% 36% 22%

2013 4,6 1,0 3,5 58% 33% 9%

2014 4,0 1,1 3,4 60% 30% 10%

ingressos*
ingressos 
propis*

projectes
finançats*

2007 0,47 0,43 0,04

2008 0,53 0,48 0,05

*  Xifres en milions d’euros

2008 0,53 0,48 0,05

2009 0,48 0,46 0,02

2010 1,11 0,44 0,67

2011 0,60 0,50 0,10

2012 1,60 0,51 1,09

2013 1,10 0,37 0,73

2014 0,62 0,39 0,23
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Hem donat suport a creadors catalans imprescindibles Els programes educatius han ampliat la seva 

La temporada 2013-14 ha estat un període especialment important en la consolidació del model “casa de 

dansa” per al Mercat de les Flors, per mitjà d’estructures que faciliten la recerca i la creació artística, 
treballant amb companyies associades i amb artistes en residència, participant en la 
coproducció d’espectacles, i exhibint una programació artística de qualitat, heterogènia i eclèctica, tant 
de companyies nacionals com internacionals, però amb un especial èmfasi en projectar i posar en valor el 
talent local, i amb una estratègia transversal de participació i vinculació amb els públics.

projectes del futur immediat

• implicació en el Grec 2014
• IPAM
• Hofesh Shechter
• Oliván & Maqoma

• programació de companyies de circ  en la propera temporada
• Rudo i Disbarat tornen després del Grec 2014

del context creatiu del país: Baró d’Evel, Camut Band, 
Malpelo, Loscorderos, Àngels Margarit - cia. Mudances, 
Kulbik… dels quals hem fet retrospectiva i programat peces 
noves. El paper de les companyies locals ha estat molt 
destacat, des de les més històriques [Malpelo, Àngels Margarit 
- cia. Mudandes] fins a les més joves [“Que dansi qui 
vulguis”, festival SÂLMON< (Lali Ayguadé, El Conde de 
Torrefiel), Camut Band, “Circ d’ara mateix”, Kulbik]. 
Continuem amb la tasca de descobrir i acompanyar valors, 
apostant per nous creadors associats, com Alessandro 
Sciarroni. Potenciem col·laboracions de grans companyies 
amb joves creadors vinculats al Mercat, com la coreografia de 

presència en la programació del Mercat de les Flors, 
incloent:
• activitats per a nenes i nens de 0 a 5 anys (el 

projecte d’escoles bressol -juntament amb 
l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona i el 
Graner, fàbrica de creació- i les propostes del 
festival “El més petit de tots”)

• de 5 a 12 anys (els espectacles del cicle Dan Dan 

Dansa, complementats amb les sessions 
introductòries “Mitja horeta abans”)

• de 12 a 18 anys (la programació Grada Jove per 

• Rudo i Disbarat tornen després del Grec 2014
• algunes companyies catalanes de la propera temporada

• Sol Picó
• Thomas Noone
• Jordi Cortés & Damián Muñoz
• Pere Faura

• projectes de col·laboracions entre artistes
• Shantala Shivalingappa & Ferran Savall/ Rocío Molina & Honji Wang

• diversos projectes amb presència de programadors internacionals
• SÂLMON< 2014 

Marcos Morau per a la Compañía Nacional de Danza o la 
col·laboració de l’emblemàtica companyia Rosas amb 
estudiants de l’ESMUC.

El Graner, fàbrica de creació gestionada pel Mercat, ha 
exercit de catalitzador del treball de creació amb els artistes 
locals, proporcionant un total de 233 residències al llarg de la 
temporada.

a alumnes de secundària, el programa de creació 
artística “Tot Dansa”, o el programa “Creadors 

en residència” –de la mà de l’ICUB, el Consorci 
d’Educació de Barcelona i l’associació A Bao A Qu-)

Aquest programa s’ha complementat amb tallers 
pràctics a les aules, l’ús de la maleta didàctica a les 
escoles, el curs de formació al professorat, i l’oferta 
d’estades artístiques i de tallers intergeneracionals al 
Graner, fàbrica de creació.

• Aerowaves
• algunes grans companyies internacionals

• Israel Galván & Akram Khan
• Wim Vandekeybus

• en l’àmbit educatiu, nou projecte: Escola Tàndem
• creixement del Tots dansen a Catalunya
• sol·licitud de sis projectes a Europa Creativa
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