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1. ESCENA 25 - 2014
en 12 titulars (1/2)

1. 35.703 joves d’entre 18 i 25 anys s’han registrat a Escena 25:  
• Un 6,41% dels joves catalans d’aquesta franja d’edat.
• Un 40,28% més de joves que en l’edició del 2013.

2. Un de cada 3 joves registrats ha realitzat una reserva. En conjunt, els joves registrats 
han reservat 12.848 entrades, un 65% del total de les entrades ofertes pels 
equipaments, 19.710.

3. Per províncies, el 86% de joves registrats són de Barcelona, el 6% de Girona, el 4%
de Tarragona i el 3% de Lleida. Hi ha un 2% de registrats de fora de Catalunya.

4. El 68% dels registrats han conegut la campanya a través del boca-orella i un 23% a 
través de les xarxes socials.

5. Un total de 84 promotors (103 sales) han participat en l’edició d’enguany amb una 
oferta de 296 espectacles, un 10,44% més d’espectacles que l’edició de l’any anterior. 
Aquest increment ve donat per la inclusió del mes de novembre en la programació 
oferta.



3

ESCENA 25

1. ESCENA 25 - 2014
en 12 titulars (2/2)

6. La campanya continua amb dos “spin off” de retorn cap als usuaris:
• S’ofereix a tots els joves registrats a Escena 25 la possibilitat d’obtenir el 

carnet Tr3sC modalitat Escena 25 per 1 euro durant el de desembre.
• Creació d’un focus grup de 25 joves registrats com a prescriptors.

7. Els promotors i equipaments disposen en la plataforma de les dades dels joves que 
han reservat espectacle.

8. Èxit d’assistència a les pre-funcions proposades per Recomana.

9. Des del Departament de Cultura es valora positivament haver facilitat l’accessibilitat 
dels joves a la programació dels mesos d’octubre i novembre
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4. RESUM DE DADES

EQUIPAMENTS 2013 2014 Dif. %

Promotors 84 84 0 0

Sales 104 103 -1 -0,96%

Espectacles 268 296 +28 +10,44%

Sessions 738 1.276 536 +72,63%

ENTRADES 2013 2014 Dif. %

Entrades reservades 8.464 12.848 +4.384 +51,79%

Entrades disponibles campanya 13.207 19.710 +6.503 +49,23%

Entrades sense utilitzar 4.747 6.896 +2.149 +45,27%

USUARIS 2013 2014 Dif. %

Usuaris registrats 25.452 35.703 +10.251 +40,28%


