Visitants 2021
Tipus d'entrada
General Individual Accés al centre amb tarifa de pagament sense reduccions ni descomptes.
Reduïda individual Accés al centre amb qualsevol tarifa de descompte.
Gratuïta individual Accés al centre gratuïtament per concórrer alguna característica en el visitant (p.ex. nens, aturats, etc.).

Nombre visitants
469,00
517,00
3.355,00

Reduïda grup escolar Accés de pagament amb descompte per grups vinculats a l’ensenyament (s’inclou batxillerat).
Gratuïta grup escolar Accés gratuït al museu per a grups escolars. Si el museu és gratuït, els visitants en grup escolar
s'inclouran en aquesta categoria. (s’inclou batxillerat).

53,00
4.396,00

Reduïda grup no escolar Accés de pagament amb descompte per grups no vinculats a l’ensenyament.

107,00

Gratuïta grup no escolar Accés gratuït al museu per a grups no escolars. Si el museu és gratuït, els visitants en grup no
escolar s'inclouran en aquesta categoria.

369,00

Accés Universal Accés al centre gratuïtament quan no s’apliquen les tarifes de pagament en dies assenyalats (també els dies
de portes obertes setmanals o mensuals). Si el museu és gratuït, els visitants individuals s'inclouran en aquesta categoria.
Persones que fan ús de serveis museístics Arxiu, biblioteca, magatzem, etc. (només visitants presencials)
Total
Visitants accés universal El total d'aquest apartat ha de coincidir amb el nombre de visitants d'Accés Universal de la
fila 12
Dia
Nit dels Museus
Dia Internacional dels Museus
Jornades Europees del Patrimoni
Dia de gratuïtat mensual o setmanal

2.074,00
176,00
11.516,00

Nombre visitants
568,00
47,00
71,00
14,00

Gratuïtat per reforma del gòtic (01/02/21-31/05/21)
Diada de Catalunya

1.301,00
35,00

Obert Centre històric
Total

38,00
2.074,00

2. ALTRES VISITANTS: visitants a l'edifici i visitants a esdeveniments fora de l'equipament
Total

Visitants esdeveniments fora de l'equipament Persones que assisteixen a activitats puntuals organitzades i
gestionades per l'equipament que succeeixen en el marc d'una celebració, fira, trobada o similar i no tenen
inscripcions ni recomptes precisos. Es realitzen fora de l'equipament i no formen part de l'activitat habitual d'aquest.
No s'inclouran els participants en rutes o visites guiades fora de l'equipament però organitzades per aquest, que es
registraran en la taula de visitants segons tipus d’entrada, i a la taula d’usos per activitats pròpies. Tampoc
s’inclouran els visitants a les exposicions itinerants produïdes per l’equipament .
Nom de l'esdeveniment
School delivery a la carta
School delivery
Total

Visites per exposició permanent Nombre total de visites a les exposicions així considerades per l’equip director. En
els jaciments i monuments, les pròpies restes arqueològiques o la pròpia obra arquitectònica es consideraran
l’exposició permanent a efectes de comptar els usos.
Títol exposició
Exposició permanent

444,00

Nombre visitants
124,00
162,00
286,00

Nombre usos
8.096,00

Visites per exposició temporal No s’inclouen: 1) Mostres: exposicions situades en un lloc de pas sense control
d’accés. 2) Exposicions itinerants promogudes pel centre: exposicions organitzades pel centre que circulen per
altres centres del territori.
Títol exposició
Línies vermelles

Data inici
(dd-mm-aa)

Data final
(dd-mm-aa)
Dies oberta
24/9/2020
10/1/2021
8

(Mostra) Sant Antoni Abad
(Mostra) Les Guerres a Catalunya entre 1635 i 1714
(Mostra) Polítiques d'una finestra
(Mostra) Sorra de temps passat
Art Primer
Total

19/1/2021
31/3/2021
18/5/2021
7/10/2021
25/9/2021

1/4/2021
12/9/2021
30/5/2021
9/1/2022
9/1/2022

63
143
12
76
85
387

Usos per activitats pròpies (Suma de totes les participacions dels visitants en les activitats organitzades pel propi
equipament)
N activitats
Activitats per a públic escolar
Activitats per a públic especialitzat
Activitats per a públic familiar
Activitats per a públic general
Total

12,00
4,00
15,00
28,00
59,00

Usos per serveis museístics Altres ofertes relacionades amb les funcions específiques del centre:
biblioteca/hemeroteca, arxiu del museu, fons/reserva, assessorament, etc. (només visitants presencials).
Tipus servei
Biblioteca / Hemeroteca / Arxiu
Fons/Reserva
Assessorament (presencial)
Activitats SAM/ Reunions SAM
Reunions/ Reunions de treball
Altres serveis museístics
Total

Total usos
22
14
19
114
15
184

VISITANTS VIRTUALS

Streaming (retransmissions en directe: conferències, cursos, visites guiades, tallers, espectacles, etc.)
Nombre

N sessions
Total usos
196,00
4.161,00
4,00
81,00
33,00
892,00
46,00
1.395,00
279,00
6.529,00

Activitats streaming (nombre d'activitats que heu ofert amb retransmissió en directe)
Usuaris streaming (usuaris que han accedit a retransmissions en directe)
De l'1 de gener fins a 31 de desembre.

5
251

Web principal de l'equipament
Url de la pàgina web principal: http://museudelleida.cat/
Nombre
Sessions de navegació a la pàgina web
Usuaris persones que han entrat al web
Nombre de pàgines visualitzades nombre total de pàgines vistes dins el web

24587
19283
62681

Pàgines/sessió mitjana de pàgines de la pròpia web per les que han navegat els usuaris durant cada sessió
Durada mitjana de la sessió temps mitjà d’estància de les sessions a la pàgina web

10,31
97

Percentatge de rebot % d’usuaris que han entrat a la pàgina web y han sortit sense passar de la primera pàgina
Percentatge d'usuaris segons edat (en %)

14%
18 - 24
25 - 34
35 - 44
45- 54
55 - 64
65+

5%
14%
9%
29%
24%
19%

De l'1 de gener fins a 31 de desembre.
Xarxes socials
N seguidors
Facebook (seguidors)
Twitter (seguidors)
Youtube (subscriptors)
Instagram (seguidors)
Hores de vídeos reproduïts
Nombre de consultes sobre fons, orientació en la recerca i/o informació històrica
INCLOU les consultes especialitzades realitzades per correu electrònic, telèfon o altres mitjans no presencials.
NO INCLOU consultes de funcionament ordinari (horaris, activitats, preus, accessibilitat, etc.)

3874
9952
122
2833
11242
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