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Estudi dels públics de FiraTàrrega 2012 
Resum executiu de l’estudi realitzat per l’empresa Ceres 
el setembre de 2012  

 
El setembre de 2012, coincidint amb la 
celebració de FiraTàrrega i per encàrrec del 
consell d’administració de la Fira, l’empresa 
d’estudis sociològics i de mercat Ceres va 
realitzar una enquesta entre el públic assistent 
per tal de realitzar un estudi tipològic i 
qualitatiu dels usuaris d’aquest certamen. 
L’estudi comptava amb el precedent del treball 
de prospecció i anàlisi que va realitzar els 
anys 2000 i 2004 la Universitat de Lleida.  
 
Quantificació del públic  
Segons les dades recollides en l’estudi, la 
quantificació del nombre de visitants a la 32a 
edició de FiraTàrrega es va estimar en 
146.948, xifra que fa referència al volum de 
persones acumulat al llarg dels quatre dies del 
certamen. La distribució durant els 4 dies de la 
Fira seria: 19.849 el dijous, 31.992 el 
divendres, 52.050 el dissabte i 43.057 el 
diumenge.  
 
Perfil del públic  
El perfil mitjà de l’assistent a FiraTàrrega és 
una persona d’entre 20 i 39 anys, procedent 
de Catalunya, que viatja en vehicle particular, 
amb estudis universitaris o secundaris, usuari 
d’internet, que s’està a Tàrrega una mitjana de 
2,40 dies i que ha assistit a la Fira en més 
d’una ocasió. Més enllà d’aquest retrat-robot 
de l’usuari tipus de la Fira, en base a l’estudi 
sabem que el 72% dels usuaris està dins la 
franja d’edat de 20 a 39 anys, el 25% té més 
de 40 anys, que el 53% dels usuaris procedeix 
de l’àrea de Barcelona i el 43% de la de Lleida 
(incloent-hi Tàrrega, amb el 19%). També 
sabem que una quarta part del públic assisteix 
a la Fira els quatre dies i que el 20% dels 
espectadors hi han assistit per primera 
vegada.  
D’aquestes dades es dedueix, entre altres 
aspectes, que la Fira té un molt bon índex de 
fidelització del seu públic (80%), el qual té un 
nivell cultural molt alt (59% amb estudis 
universitaris). A la vegada es constata que hi 
ha un recorregut molt ampli per captar públic 
nou de fora de Catalunya.  
 
Comportament  
Pel que fa als hàbits dels espectadors de la 
Fira hi ha algunes dades que són també 

Study of the public at FiraTàrrega 2012 
Executive summary of the study by the company Ceres 
in September 2012 

 
In September 2012, coinciding with 
FiraTàrrega and commissioned by the board 
of the Fira, the sociological and market studies 
agency Ceres carried out a survey among the 
public at the event form use in a typological 
and quantitative study of the users of the 
event. The study was a follow-on from the 
work of prospecting and analysis by the 
University of Lleida between 2000 and 2004. 
 
Quantification of the public 
According to the data gathered in the study, 
the number of visitors to the 32nd edition of 
FiraTàrrega was estimated at 146,948, a 
figure that refers to the accumulated total of 
people over the four days of the event. The 
distribution by day would be: 19,849 on 
Thursday, 31,992 on Friday, 52,050 on 
Saturday and 43,057 on Sunday. 
 
Profile of the public 
The profile of the average visitor to 
FiraTàrrega is an age between 20 and 39, 
from Catalonia, travelling by private vehicle, 
with university or secondary studies, Internet 
user, who spends an average of 2.4 days in 
Tàrrega and who has been to the Fira on more 
than one occasion. 
Beyond this photo fit of the typical user, based 
on the study, we know that 72% of the users 
are in the 20 to 39 age group, 25% are over 
40, 53% of the users are from the Barcelona 
area and 43% from Lleida (including Tàrrega, 
with 19%). We also know that a quarter of the 
people stay for the four days of the Fira and 
that 20% of the spectators were there for the 
first time. 
Among other aspects, we can deduce from 
these data that the Fira has a high index of 
loyalty among its public (80%), and that they 
have a very high level (59% with university 
level studies). At the same time, we see that 
there is a long way to go to catch new public 
from outside Catalonia. 
 
Behaviour 
There are also some significant data regarding 
the habits of the spectators at the Fira, such 
as the fact that 62% of the spectators only see 
free performances in the street, that 24% see 
between 1 and 2 paying shows and that 11% 
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significatives, com per exemple que el 62% 
dels espectadors veu només espectacles 
gratuïts al carrer, que el 24% veu entre 1 i 2 
espectacles de pagament i que l’11% en veu 
més de dos de pagament. De mitjana, els 
espectadors de la Fira veuen 6 espectacles 
gratuïts de carrer i 1 de pagament de la 
programació oficial.  
D’altra banda, el 39% dels assistents 
s’informa de la programació de FiraTàrrega a 
través del web de la Fira, el 16% a través de 
les xarxes socials, el 9% per l’aplicació mòbil i 
el 32% a través del programa de mà. Això fa 
que el 65% del públic planifiqui el seu menú 
d’espectacles abans (22%) o durant (43%) la 
Fira i que el 32% improvisi sobre la marxa (els 
que menys planifiquen són la franja jove, de 
15 a 29 anys). En aquest apartat és 
significativa la dada que els participants 
targarins són els que més planifiquen abans 
de la Fira (un 41%).  
 
Valoració  
En termes generals, els usuaris es mostren 
bastant o molt satisfets amb la Fira. El 16% li 
atorguen un excel·lent, el 58% un notable. En 
una escala del 0 al 10, la valoració mitjana del 
conjunt dels usuaris se situa en 7,29 punts. A 
destacar que ningú valora la Fira per sota de 5 
punts.  
Els aspectes més ben valorats de la Fira són 
l’organització (7,62 de mitjana), la imatge 
general (7,50), la programació (7,38) i els 
canals d’informació (7,01). Els menys valorats 
són el preu de les entrades i els sistemes de 
descompte (5,51) i la zona d’acampada (6,24). 
Pel que fa als serveis, els més ben valorats 
són la seguretat (7,40), els accessos (7,37), el 
comerç (7,33) i els sistemes de senyalització 
(7,09). Els menys valorats són el transport 
públic (5,58) i el preu dels serveis de 
restauració (5,98).  
En conjunt, el 73% dels usuaris considera que 
la Fira ha complert o superat les seves 
expectatives. El 87% del públic declara la 
seva intenció de tornar en la propera edició de 
la Fira, el mateix percentatge que considera 
que FiraTàrrega és un referent teatral del 
país. Finalment, el 91% dels usuaris declara 
que recomanarà la Fira a un amic o familiar.  
 

see more than two paying performances. On 
average, the spectators at the Fira see 6 free 
shows in the street and pay for 1 from the 
official programme. 
On the other hand, 39% of the public obtain 
information about the programme of 
FiraTàrrega through the Fira’s own web, 16% 
through the social networks, 9% through the 
mobile app and 32% through the printed 
programme. That means that 65% of the 
public plan their choice of shows before (22%) 
or during (43%) the Fira and that 32% 
improvise as they go along (those who plan 
less are the younger age group, those 
between 15 and 29). In this section, a 
significant data is that the participants from 
Tàrrega are the ones who do most planning 
before the Fira (41%). 
 
Rating 
In general terms, the users are quite or very 
satisfied with the Fira. 16% rate it as excellent, 
and 58% as very good. On a scale from 0 to 
10, the average rating among the users is 
7.29. In is notable that nobody rated the Fira 
at less that 5. 
The highest rated aspects of the Fira are the 
organisation (7.62 on average), the general 
image (7.50), the programme (7.38) and the 
information channels (7.01). The lowest rated 
are the price of tickets and the systems of 
discounts (5.51) and the camping area (6.24). 
Regarding the services, the most highly rated 
are security (7.40), the accesses (7.37), 
commerce (7.33) and the signposting (7.09). 
The lowest ratings are for the public transport 
(5,58) and the prices of the bars and 
restaurants (5.98). 
All together, 73% of the users consider that 
the Fira has fulfilled or exceeded their 
expectations. 87% of the public state that they 
intend to return to the next edition of the Fira, 
and the same percentage consider that 
FiraTàrrega is a theatrical reference for the 
country. Finally, 91% of users state that they 
would recommend the Fira to friends or 
relatives. 
 

 


