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1. INTRODUCCIÓ 
 
 “Sense música la vida seria un error”. Aquesta famosa frase de Friedrich Nietzsche, posa de 

manifest la realitat social en la que existeix una necessitat intrínseca en l’ésser humà de sentir 

les sensacions que produeixen unes notes musicals, un instrument concret, una cançó 

emblemàtica o una veu sorprenent que facin el dia a dia més lleuger. 

 
Avui en dia, qualsevol persona pot gaudir de l’anterior amb un aparell electrònic i uns 

auriculars, al cotxe o, fins i tot dins de qualsevol establiment que compti amb un fil musical de 

fons. No obstant això, cal recordar que la música és un art escènica i que, per tant, el seu 

hàbitat natural és l’escenari. En aquest cas, hi ha un fet innegable i és que aquest art, gràcies al 

seu valor d’experiència, no es pot gaudir de la mateixa manera en els casos on es consumeix 

de forma enregistrada (com a les situacions citades), com en el moment de la seva exposició 

en viu i en directe a un públic que escolta, veu i reconeix a l’artista. 

 
L’essència i el valor del quart art resideixen en la seva espontaneïtat i originalitat. Una 

orquestra, un cantautor o un grup de música, per mes que assagin la mateixa cançó una 

vegada rere l’altre, mai la representaran de la mateixa manera. Això és a així perquè és 

impossible fer-ho. El moment vital, el context, el públic, l’escenari o el mateix local, exerceixen 

una gran influència sobre l’artista que, depenent de la situació, es comunicarà amb el públic 

d’una o altra manera, utilitzarà un o altre instrument, alçarà més o menys la veu i allargarà 

més o menys el sol final. Tot junt significa que la música no és tan sols un fil musical que es pot 

consumir en qualsevol lloc i a qualsevol hora de forma enregistrada, sinó que existeix una 

realitat viva dins la música amb la seva pròpia forma de representar-se: el concert.  

 
Tot i que aquest artista o grup sigui l’únic que vegi el públic sobre l’escenari, existeix tot un 

entramat de professions i treballadors dedicats, mesos abans, a la realització d’aquest concert 

que, probablement, no s’allargui més d’una hora i mitja. La percepció social que es té d’aquest 

tipus de representació artística no es correspon amb la que reclama el sector que la crea, la 

desenvolupa i en fa difusió. Un sector que veu en constant qüestionament la seva professió.  

 
Tot i que la música és un dels principals sectors de la cultura a nivell mundial i ha confeccionat 

una de les indústries globals més importants, sembla que encara no s’ha guanyat la qualificació 

de cultura per la societat i, avui en dia, és concebut únicament com a generador 

d’esdeveniments d’entreteniment i d’oci. Això és degut principalment, a la desinformació de la 
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població en general sobre la dedicació professional que hi ha darrere d’un esdeveniment de 

música en directe.  

 
Aquesta percepció ha fet que el sector es vegi indefens davant les polítiques culturals que no 

el prenen en compte a l’hora de legislar i acaben perjudicant-lo, creant una reacció en cadena 

que desemboca en l’obligació dels promotors d’augmentar els preus de les entrades per 

sostenir les sales de concert i els festivals. Aquesta mesura acaba generant la pèrdua de públic 

assistent i, com a conseqüència, l’obligació dels promotors a reduir la seva programació a una 

de més comercial i basada, en gran mesura, en artistes més reconeguts que atreguin a un 

públic més ampli, reduint també, l’espai d’experimentació i aposta pels artistes emergents. 

Això genera com a conseqüència directa un sector tancat i temorós de prendre riscos, cosa que 

perjudica tant al públic com als artistes. 

 
Aquestes mesures alimenten la concepció generalitzada de la música en viu com a 

esdeveniment merament d’oci, cosa que provoca el manteniment d’aquest efecte en cadena i 

que, amb l’entrada en escena de la crisi econòmica i la pujada de l’IVA cultural al 21%, entre 

d’altres, el sector hagi caigut en un estat de d’inestabilitat i pressió constant. 

 
Amb l’objectiu d’incentivar el canvi d’aquesta percepció generalitzada sobre la música tan sols 

com a oci o entreteniment, s’ha ideat un projecte que tingui en compte tots els agents que 

conformen la cadena de valor de la música, però que reservi un protagonisme especial pel 

consumidor final d’aquest tipus d’esdeveniment: el públic.  
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1.1. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE 
 

Circuit Imprescindible  és un circuit de concerts programats per espectadors, articulat a través 

de la Xarxa de Cases de la Música de Catalunya i adreçat al públic musical català, encara que 

engloba i fa partícips a tots els agents que conformen el sector. Amb l’objectiu de conscienciar 

als espectadors del treball que existeix darrere d’un concert i de les professions que depenen 

del seu bon desenvolupament, s’han ideat una sèrie d’activitats que conformen el nucli 

d’aquest projecte: 

 

 18 sessions formatives impartides per les diferents associacions el sector professionals 

del sector de la música a Catalunya (programadors, mànagers, productors, editors, 

músics, entre d’altres) a grups de deu espectadors per cada una de les cinc Cases de la 

Música. 

 

 Concurs de bandes novells relacionades amb les Cases de la Música, on el jurat estarà 

conformat pels espectadors que hagin participat en les sessions formatives anteriors. 

 

 Gira dels grups guanyadors del concurs per les cinc sales que conformen la Xarxa de 

Cases de la Música. 

 
Amb aquest projecte es pretén donar resposta a la demanda latent del sector: considerar la 

música com a cultura i no tan sols com a oci o entreteniment. Per fer-ho, es vol apropar els 

espectadors a les diferents professions que existeixen perquè aquests coneguin la xarxa de 

persones que viuen i depenen d’aquest sector i, sobretot, als artistes, que son el cor de la 

música, tot i que gran part de la població no els valora com a treballadors i no es contempla la 

seva figura com una professió. 

 
Per aquesta raó, també es donarà gran importància a la figura de l’artista, a través, tant de les 

sessions formatives, donat que diverses sessions seran dutes a terme per artistes, com del 

concurs, ja que es dona la possibilitat a artistes novells de Les Cases de la Música de dur a 

terme una gira catalana sense cap cost econòmic per ells. 

 
El Circuit Imprescindible està pensat com una activitat que engloba formació i l’exhibició. 

S’apropa el públic al sector i, després del procés formatiu, aquests culminen  el seu 

aprenentatge amb l’elecció dels artistes que participaran en el circuit, fent de jurat en el 

concurs.  
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A través d’aquest projecte, es vol posar de manifest la necessitat de cadascun dels agents que 

conformen la cadena de valor del sector, donant un protagonisme principal a l’espectador com 

a consumidor final i a l’artista com a nucli i combustible de qualsevol cosa relacionada amb la 

música. Tot això sense oblidar que totes i cadascuna de les figures que conformen aquest 

sector son Imprescindibles. 
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1.2. METODOLOGIA 
 
A l’hora de realitzar aquest projecte, s’han utilitzat diversos mecanismes i eines, tant per 

l’extracció de dades necessàries per desenvolupar l’estudi, com per realitzar els anàlisis 

presentats al llarg d’aquest treball. 

 
En primer lloc, es va utilitzar la recerca exploratòria per fer un primer apropament al concepte 

d’oci i cultura. De la mateixa manera, es va realitzar una planificació específica per cada bloc 

del projecte: Context, anàlisi i desenvolupament del Circuit. A continuació, juntament amb el 

Tutor del treball, es va decidir un timing d’entregues, els quals també van ser utilitzats com a 

indicadors de seguiment del projecte. 

 
Com s’ha dit, en un primer apropament al treball es van utilitzar fonts indirectes d’informació. 

Sobre els punts del context es va fer una recerca exploratòria i, més tard, una recerca 

avançada, utilitzant fonts d’informació directa i testimonis als quals es van dur a terme una 

sèrie d’entrevistes. El format de l’entrevista ha estat molt utilitzat en aquest treball, realitzant 

un total de sis entrevistes a diferents personalitats especialistes del sector. 

 
Les principals  fonts d’informació utilitzades han sigut les referents a nivell català i espanyol. És 

important comentar el fet de que el sector musical és dels sectors amb més dificultats per 

trobar dades primàries, fiables per analitzar i interpretar el seu estat. Les dades de públic, 

facturació de les empreses o el nombre de concerts realitzats, entre d’altres, son complicades 

d’extreure, ja tan sols es poden trobar estimacions elaborades a través de dades generals i, 

molts cops, contradictòries. De tota manera, a través de les fonts secundàries accessibles i 

d’alguns testimonis que treballen al mateix sector, s’ha elaborat un anàlisi prou proper a la 

realitat. A través d’ aquestes dades extretes, també s’han pogut elaborar gràfiques i quadres 

personalitzats per a cada punt específic del projecte. 

 
Tot i que aquest és un projecte sense cap exemple de referència conegut, també s’ha realitzat 

un exercici de benchmarking on s’han estudiat els casos més semblants al Circuit, o amb 

algunes similituds, d’on s’han pogut extraure algunes idees interessants, tot i que amb 

modificacions necessàries, ja que la tipologia de stakeholders és diferent en cada cas. 

 
La realització del nucli del treball: Circuit Imprescindible, s’ha dut a terme a través d’un Pla 

estratègic, aportant la informació necessària per concebre qualsevol projecte:  missió, visió, 

valors, objectius estratègics, objectius operatius i línies estratègiques. També s’ha realitzat la 
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descripció teòrica del projecte a través de les 5 w’s (cinc preguntes en anglès) que, en aquest 

cas, s’han ampliat a nou: Què, Per què, Per a què, Per a qui, Qui, Com, Quan, On i Quant. Amb 

la resposta a aquestes preguntes es pot fer un apropament al projecte estructurat i entenedor. 

Tot  i això, també ha estat necessari utilitzar el Model Canvas per definir el model de negoci del 

projecte i analitzar els agents que intervenen en el mateix, tant a nivell intern com extern. 

Aquest model permet plasmar en una sola pàgina tots els elements que intervenen directa i 

indirectament en el projecte, cosa que a l’hora de fer un anàlisi del mateix és de suma utilitat i 

es converteix en el document de referència a l’hora de buscar la viabilitat del projecte. 

 
Altres eines utilitzades per dur a terme el Pla de Gestió, han estat el Pla de Recursos Humans, 

el Pla de Comunicació i Màrqueting i el Pla Economicofinancer, on també s’ha incorporat la 

informació comptable del Circuit Imprescindible (balanç, pressupost i tresoreria). Aquests 

documents son imprescindibles per dur a terme una planificació òptima de qualsevol projecte 

i, tot i que es puguin realitzar individualment, junts acaben conformant el cos estratègic del 

projecte. També s’ha utilitzat l’eina de planificació “Diagrama de Gantt”, necessària per 

plasmar de forma visual, el calendari i durada de qualsevol projecte. 

 
Finalment, cal afegir que, durant l’elaboració d’aquest treball s’han anat programant diferents 

tutories juntament amb alguns alumnes del Màster en Gestió Cultural i el Tutor del projecte. 

Aquestes han estat utilitzades com a checkpoints per poder anar fent un seguiment evolutiu 

del mateix. Aquestes tutories han consistit en la presentació del projecte davant dels 

companys on, entre tots, s’aportaven idees, es donaven consells, s’explicaven experiències 

pròpies i es compartien propostes, entre d’altres. Aquesta pràctica ha estat molt útil i 

profitosa, donat que es podien compartir els avanços en el projecte amb els companys i es 

tenia una visió més global d’opinions objectives per anar madurant el projecte a base de prova 

i error. 
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1.3. ESTRUCTURA DEL TREBALL 
 
Per tal de dur a terme una lectura entenedora i coherent del present treball, aquest ha estat 

estructurat en tres blocs principals. El primer bloc tractarà sobre el context del projecte Circuit 

Imprescindible, repassant i analitzant, en primer lloc, la base teòrica del mateix: Música, Oci o 

cultura?, debat sobre el qual sorgeix la idea de generar aquest projecte, les Cases de la Música, 

a través de les quals es durà a terme el Circuit, donada la seva afinitat amb el mateix i l’Escola 

de l’Espectador, moviment que ha començat a agafar força a Europa i que compte amb 

diverses experiències d’èxit a Amèrica llatina. Aquesta pràctica suposa un dels majors referents 

de la participació del públic en el món de les arts escèniques. 

 
El segon bloc es centrarà en fer un anàlisi del sector musical català través d’una radiografia de 

l’estructura i de l’estat econòmic del sector a nivell públic i privat. Alhora, s’analitzarà l’estat 

actual de les sales de concert a Catalunya, hàbitat natural de la música en directe, els festivals, 

donat el seu gran creixement durant els últims anys i la seva importància com a plataformes de 

promoció d’artistes. En darrer lloc s’analitzarà el públic musical català, agent protagonista del 

Circuit Imprescindible i, dins del mateix bloc, també es presentaran les experiències similars de 

referència que existeixen en relació al projecte. Finalment, també es durà a terme l’anàlisi 

DAFO del Circuit. 

 
El tercer, i últim bloc, tractarà el tema central d’aquest treball: El projecte Circuit 

Imprescindible. Per dur-lo a terme es presentarà, primer, l’anàlisi estratègic del mateix. A 

continuació, l’anàlisi de tots els elements que conformen el projecte (tant interns com externs) 

a través del Model Canvas i es presentarà l’organització i el desenvolupament de les activitats 

que es duran a terme durant el Circuit. Finalment, es presentarà el pla de gestió del projecte, 

on hi consten la forma jurídica i aspectes legals o normatives que afecten al projecte, el pla de 

recursos humans, el pla de comunicació i màrqueting i les estratègies economicofinanceres 

amb els corresponents documents pressupostaris (balanç, compte de resultats i pressupost), 

així com la planificació del projecte. 

A mode de cloenda d’aquest treball, es dedicarà un punt als indicadors d’avaluació del 

projecte, es plantejaran algunes consideracions finals i es presentaran les fonts d’informació 

emprades per dur-lo a terme.  

 
Feta aquesta introducció, es dona pas, a partir del proper capítol, al desenvolupament del 

Treball Final de Màster sobre el projecte Circuit Imprescindible. 
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2. CONTEXT  

 
En aquest primer punt del treball s’exposa el context del projecte a través de tres branques 

que formen el cos filosòfic i estructural del mateix. En primer lloc, es farà una introducció a la 

problemàtica existent al sector de la música considerada tan sols com a oci i no com a cultura. 

A continuació, es presentarà la Xarxa de Cases de la Música i les sales que en formen part, ja 

que seran la plataforma nuclear a partir de la qual es desenvoluparà el projecte Circuit 

Imprescindible. Finalment, es tractarà el tema de l’Escola de l’Espectador i la seva funció 

formativa de públic en el teatre i la voluntat d’aplicar certes accions puntuals d’experiències 

d’èxit d’aquesta pràctica al món de la música. 

 
 

2.1. MÚSICA: OCI O CULTURA?  
 
La música forma part de la quotidianitat humana des de temps immemorials, però, tot i la seva 

consideració com a quart art, sembla que encara no s’ha guanyat la qualificació de Cultura en 

la percepció social i política. 

 
Aquest és un fet que el sector musical ha posat sempre de manifest i, és que, tot i ser un dels 

sectors que genera un impacte econòmic més gran al país, és un dels més maltractats i poc 

valorats entre la societat i les institucions. A través de l’Enquesta de participació cultural, 

elaborada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, publicada el 2014, es 

pot veure una diferenciació clara entre el que la població catalana considera cultura i el que 

considera oci o entreteniment. El 42% dels enquestats, considera que assistir a un concert de 

música clàssica és una activitat cultural, mentre que tan sols el 13% considera que assistir a un 

concert de música moderna també és cultura. Més del 60% de la població considera que la 

música és només una activitat d’oci1. 

 
El problema d’aquesta percepció no és la paraula d’oci que en si mateixa que, a priori, no 

hauria de tenir un sentit negatiu. El problema resideix en el que se’n deriva de la mateixa. La 

societat deixa de valorar la feina i dedicació de tot un sector que, en la majoria dels casos, 

empra tots els seus esforços en no ser considerat tan sols entreteniment. Aquesta percepció 

per part de la societat, acaba derivant en el menyspreu, ja que està per sota d’activitats 

                                                           
1
 MOSTEIRO, Sergi. (2015). Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya: Enquesta de 

participació cultural a Catalunya 2014, p. 10. 
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idèntiques on l’únic que canvia és l’espai o el format, com ara l’òpera i la música clàssica. La 

producció d’un concert de música clàssica és la mateixa que la d’un concert de música 

moderna, però l’espai i l’estil determinen, per la població, que la primera sigui una activitat 

cultural i la segona no. 

 

Segons en Sergi Mosteiro, cap d’estadística del gabinet tècnic del Departament de Cultura de 

la Generalitat i coordinador de l’Enquesta de participació cultural, aquest és un exemple de la, 

encara present, percepció tradicional de la cultura, que es divideix entre alta i baixa cultura. 

 
Tot i que no és l’objectiu del present escrit, és interessant observar com, mitjançant aquesta 

enquesta, queda patent la concepció clàssica de la cultura. Això, molt probablement, és a 

causa del desconeixement que té la població de la professionalitat darrere de qualsevol 

espectacle o activitat cultural i tan sols és jutjada per la percepció general que es té de la 

mateixa. És una problemàtica social que afecta a tot el sector cultural, ja que, en gran mesura, 

la baixa cultura és considerada tan sols oci.  

 
En relació amb aquesta percepció social, també cal apuntar la repercussió econòmica que té, i 

és que, segons la mateixa Enquesta de participació cultural, a Catalunya, el 70% de la població, 

no pagaria per escoltar música en format digital i la major part, no estaria disposada a pagar 

més de 14,80 euros per una entrada a un concert de música en viu. En relació a la primera 

dada (7 de cada 10 persones no pagarien per escoltar música digital). Aquest és un dels factors 

més reconeguts de la caiguda de l’imperi discogràfic. El sol fet de poder adquirir una cançó o 

un disc sencer sense haver de pagar ni moure’s de casa ha acabat banalitzant la música 

enregistrada fins a un nivell on no es dona el valor suficient com per invertir uns diners per 
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obtenir-la. Relacionat amb l’anterior, és important puntualitzar que la major part de 

consumidors de música digital (il·legal), no tenen coneixement del que suposa gravar una 

cançó o un disc per un artista i que, gran part d’aquestes cançons, estan registrades i els seus 

creadors tenen uns drets que exerceixen com a autors de les mateixes. Amb la pirateria digital 

aquests drets no es poden exercir, ja que és impossible controlar aquesta pràctica. Aquest fet, 

ha portat als artistes a utilitzar la música enregistrada com a estratègia de promoció i es 

publiquen voluntàriament de forma gratuïta amb el coneixement de que la venta de discos ja 

no es pot considerar una font d’ingrés primordial. Fins i tot, els darrers anys, han sorgit 

plataformes com Spotify, Itunes o Deezer, especialitzades en aquest tipus de format musical, 

que apliquen estratègies comercials per intentar fer front a aquesta pràctica il·legal i respectar 

la figura de l’autor, en la mesura del possible. 

 
En relació a la música en viu, el preu percebut per la major part de la població, és d’una 

mitjana de 28,30 euros, mentre que el preu real d’una entrada a un concert a Catalunya, costa 

una mitjana de 15 euros. Aquest fet exemplifica la desinformació existent entre la població 

sobre el cost real del preu d’entrada a un concert. No obstant això, el problema resideix en 

que, tot i que la població està disposada a pagar 14,80 euros2, no és significatiu de que als 

concerts que es programen amb aquest preu d’entrada, hi hagi més assistència.  

 
D’altra banda, la consideració social de la música, està relacionada amb la consideració 

institucional de la mateixa. Les polítiques culturals que es duen a terme envers aquest sector 

son, en gran mesura, poc beneficioses per l’òptim desenvolupament del mateix. Un exemple 

és el cas de les sales de concert. És interessant observar que la regulació d’aquests espais, està 

emparada sota la mateixa llei que les cases d’apostes i els locals on es duen a terme activitats 

eròtiques i son classificades com a activitats recreatives, mentre que els teatres, auditoris, 

cinemes o museus, tot i estar regulats per la mateixa llei, estan classificats com a espais 

culturals i d’espectacles públics3. Més endavant, es tractarà aquest tema amb més detall a 

l’apartat dedicat a les sales de concert. 

 
Aquest és un dels fets a través dels quals es pot interpretar el valor que donen algunes 

institucions a la música, ja que, tradicionalment, de la mateixa manera que la societat en 

general, la consideren oci o entreteniment i no pas cultura. No obstant això, durant l’últim any, 

                                                           
2
 S’ha de tenir en compte que és una mitjana i que, probablement, hi hagi persones disposades a pagar 

un preu superior als 14,80 euros i d’altres disposades a pagar menys. 
3
 Informació extreta del Decret sobre el reglament específic d’espectacles públics. Consultat el 8 de 

febrer del 2016 al lloc web: 
http://www.fasyde.es/public/contents/doc/90/DECRETO%20112%202010%20REGLAMENTO%20ESPECTACULOS%20PUBLICOS.pdf   

http://www.fasyde.es/public/contents/doc/90/DECRETO%20112%202010%20REGLAMENTO%20ESPECTACULOS%20PUBLICOS.pdf
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s’han dut a terme certes mesures o tasques per part de l’administració que fan pensar que 

aquesta concepció està començant a canviar. En concret, a través del Pla Integral de la Música, 

un prototip de legislació que s’està consensuant amb la major part de les entitats que 

conformen el sector musical català i que pretén tractar totes les qüestions que tenen a veure 

amb el mateix: Estructuració, formació, públic, exportació, comunicació, música amplificada, 

música tradicional i clàssica, entre d’altres. Tot i això, caldrà esperar a que s’extreguin les 

conclusions de les reunions i s’elabori un pla per desenvolupar aquest projecte, per saber 

realment la utilitat i el benefici que aquest pot aportar al sector. 

 
Les conseqüències de valorar la música tan sols com a oci, acaben afectant a tots els agents 

que intervenen en la cadena de valor de la mateixa, però cal  posar èmfasi en una figura en 

concret: l’artista. 
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L’artista, sigui autor o intèrpret, és el nucli de qualsevol art i, en el cas de la música, és l’origen 

de tot el sector. La percepció social que es té del músic, lamentablement, no és de treballador 

o de professional, sinó de personatge que es dedica a tocar un instrument o cantar per 

entretenir-se ell mateix i a qui l’escolta. No son considerats com realment son, autors/ 

creadors i executors de música, professionals que es dediquen a aquest sector i que, per molts, 

és el seu mètode (principal o no) de subsistència. Un artista, quan està executant una cançó 

sobre un escenari, està treballant. Hauria d’estar donat d’alta de la seguretat social, hauria de 

tenir un contracte amb el promotor o sala i hauria de cobrar un sou (catxet), entre d’altres. El 

desconeixement de l’anterior per part de la societat, és una de les causes per les quals es 

segueix sense considerar un artista com un professional o treballador com a qualsevol altre 

sector, desprestigiant la seva professió i, per tant, allunyant-la de la concepció cultural de la 

mateixa. 

 
En resum, la societat encara està lluny de canviar la concepció que te sobre la música, no 

obstant això, la lluita del sector per anar canviant-la és incessant. Poc a poc van sorgint 

iniciatives que intenten donar a conèixer el sector musical com un sector cultural 

professionalitzat. El respecte per la música en viu i les persones que treballen per fer-la 

possible, tan sols es pot copsar a través del coneixement i l’educació del públic, una tasca que 

li correspon al sector. 

 
Un dels majors defensors d’aquest discurs i ens d’on surten la majoria d’iniciatives per canviar 

la dinàmica existent és la Xarxa de Cases de la Música, a través de les quals s’articula el 

projecte del Circuit Imprescindible. 
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2.2. LES CASES DE LA MÚSICA 
 

La Xarxa de Cases de la Música Popular de Catalunya és, com el seu nom indica, una xarxa 

composta per cinc sales (o seus), que tenen com a principal eix vertebrador, l’intercanvi 

d’activitats, experiències i projectes conjunts basats en la formació, creació, exhibició i 

participació de la població en vers la música.  

 
Aquest projecte va néixer l’any 2007, arrel d’una iniciativa de la Sala Clap a Mataró, però 

ràpidament s’hi van sumar dues sales més: Sala Salamandra de L’Hospitalet de Llobregat i La 

Mirona de Salt (Girona). Aquest fet va ser donat gràcies a la comunicació i relació que ja existia 

de feia anys entre aquestes sales, que tenien objectius en comú i projectes semblants. Més 

tard s’hi va sumar la sala El Vapor de Terrassa i, finalment, la sala Stroika de Manresa.  

 
Aquestes cinc sales tenen un tret en comú que dóna el valor afegit a la Xarxa i justifica el 

projecte de Les Cases de la Música. Aquest tret és el de la proximitat i interrelació que tenen 

amb el seu entorn. Son espais on, a més de realitzar concerts, tenen un vincle social amb la 

població de cada ciutat. Realitzen tasques d’assessorament als grups novells locals, cedeixen 

els espais per realitzar activitats en col·laboració amb les entitats o associacions de barris de la 

ciutat, estan en continua relació amb les escoles de música de la zona, cedeixen material tècnic 

per realitzar  espectacles públics i col·laboren, en la majoria de casos, molt estretament amb 

l’ajuntament. En definitiva, son centres privats amb un caràcter social molt marcat.  

 
És una xarxa única a Espanya, i és dels projectes sòcio-musicals més importants d’Europa. Els 

únics espais similars de referència a Europa, es troben a la Casa de la Música d’Oporto i la Casa 

de la Música francesa, però no estan vinculats a una xarxa com la de Catalunya. 

 
Com s’ha dit anteriorment, les cinc Cases  de la Música estan situades a cinc ciutats diferents 

amb realitats diferents. Per començar, la sala El Vapor, és un espai de 260 m2 amb capacitat 

per acollir a 350 persones. Duu a terme més de 30 concerts a l’any i atreu a uns 9.500 

espectadors anualment. Aquest espai està situat a Terrassa, que compte amb 215.600 

habitants.  

 
La sala Stroika és una sala de 1.200 m2, amb una capacitat de 850 espectadors. Realitza més 

de 40 concerts cada any i atreu al voltant de 10.000 persones anualment. L’espai se situa a la 

ciutat de Manresa, habitada per 75.300 persones.  
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D’altra banda, la sala Clap, compte amb dues sales: la primera, amb una capacitat de 750 

persones (1.200 m2) i la segona, pot a collir a unes 300 persones (200 m2). Programa més de 

70 concerts al llarg de l’any i acaba acollint anualment a uns 15.000 espectadors. La sala està 

situada a Mataró, ciutat que té més de 124.300 habitants.  

 
En el cas de La Mirona, també té dues sales de concerts: la primera, la més gran, té capacitat 

per acollir a 1.600 persones (1.800 m2), i la segona,pot arribar a acollir unes 450 (300 m2). 

Cada any acaba realitzant més de 130 concerts entre les dues sales i atreu, al finalitzar l’any, 

uns 60.000 espectadors. L’espai està situat a Salt (Girona), on habiten més de 30.000 persones. 

Tot i això, té un ampli gruix d’espectadors que provenen de Girona (ciutat amb la que forma 

una conurbació), que té 97.300 habitants. La suma arriba als 127.300 habitants al voltant de la 

sala. 

 
Finalment, sala Salamandra, que de la mateixa manera que Clap i La Mirona, compte amb dues 

sales: la primera, amb una capacitat de 825 persones (1.000 m2), i una segona que pot acollir a 

500 persones (600 m2). Duu a terme més de 200 concerts a l’any i té una afluència de públic 

anual de 90.000 espectadors. Està situada a L’Hospitalet de Llobregat, ciutat que compte amb 

uns 254.000 habitants. És la segona ciutat amb més habitants i densitat de població a 

Catalunya després de Barcelona. 

 
A la població habitant a les diferents ciutats, s’han de sumar les persones que viuen als 

voltants de cadascuna d’elles, dins de la seva àrea d’influència. Cal també afegir que les cinc 

son sales amb una alta activitat continuada i amb un alt reconeixement a nivell local i, gairebé 

totes, també amb un reconeixement generalitzat a tot el territori català. És important tenir en 

compte totes aquestes dades, ja que son les que influencien i defineixen el tarannà de cada 

sala. S’han de tenir en compte les particularitats de cada ciutat, ja que condicionaran el 

projecte a cadascuna d’elles.  

 
El públic objectiu del projecte de la Xarxa de les Cases de la Música és divers, ja que les seves 

línies estratègiques acaben derivant en activitats dirigides a públics diferents. Les activitats 

relacionades amb la línia estratègica de formació, estan dirigides a joves, músics novells, 

entitats de barri i col·lectius en risc d’exclusió social. Es tracta de cursos específics (tècnics i 

artístics), masterclass, cursos més extensos i coordinació d’activitats extraescolars, entre 

d’altres. Les activitats relacionades amb l’exhibició estan dirigides cap a un públic més general, 

en el cas dels concerts en viu que programa la sala o les sessions discoteca (entre 16 i 60 anys), 

però en alguns casos, es fan activitats enfocades en un públic específic, com ara persones 
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discapacitades o nens petits. Aquestes, normalment, es tracten d’activitats amb un fort 

caràcter social i d’inclusió ciutadana. 

 
Els programes relacionats amb la creació, son específicament dirigides als artistes novells que 

volen desenvolupar la seva carrera professional o que es volen iniciar en el món musical. Les 

Cases de la Música també exerceixen un rol d’assessor d’aquests artistes, que, a més de tenir 

un lloc per assajar i exhibir els seus treballs, també son dirigits i formats com a professionals. 

Algunes de les sales com Salamandra o Clap, tenen un estudi on es poden gravar les primeres 

maquetes, EP’s o LP’s dels grups novells amb cost reduït. De la mateixa manera, també es 

donen beques per dur a terme residències de creació i formació dins les mateixes cases i, en el 

cas de Salamandra, per exemple, s’acompanyen d’una gravació en directe d’un concert, també 

relacionat amb l’assessorament a la creació i professionalització. 

 
Finalment, la línia de participació està formada per activitats que van dirigides, sobretot, a les 

associacions de barri i entitats de la ciutat, escoles, instituts, acadèmies de música de la ciutat, 

col·lectius en risc d’exclusió social i administracions locals, entre d’altres. Son activitats que, 

normalment, son planificades per acollir i fer participar a aquest tipus d’entitats o col·lectius 

en els projectes que es duen a terme. Molts cops es tracta de projectes presentats pels 

mateixos col·lectius on la sala de la ciutat hi col·labora. Alguns exemples son la producció 

d’una festa major, d’una festa de graduació d’una escola de música, de programes de formació 

a escoles o instituts, cessions d’espai, concerts solidaris, entre d’altres. 

 
Com es pot observar, son activitats relacionades amb l’entorn i no es redueixen a les activitats 

usuals que es reconeixen generalment a les sales de concert. De tota manera, cal apuntar que, 

com s’ha dit anteriorment, cada Casa de la Música depèn del seu entorn i, per conseqüència, 

l’entorn també condiciona les activitats a les que es dona més valor o importància. En tot cas, 

cada Casa de la Música es centra en una de les línies estratègiques, tot i que també es duen a 

terme projectes i activitats dirigides a la resta.  

 
Per dur a terme aquestes activitats son necessàries persones responsables de cadascuna 

d’elles, a cada Casa de la Música. No obstant, el projecte Cases de la Música s’ha de 

compaginar amb la pròpia dinàmica de cada una de les sales que el conformen i, per tant, els 

recursos humans son limitats. Hi ha un director general del projecte que canvia cada quatre 

anys, i un director (responsable) de cada Casa de la Música. Cada responsable és, alhora, 

treballador de la pròpia sala, i dedica part de la seva jornada laboral a les activitats de la Xarxa.  
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No obstant, moltes de les activitats de la sala, son articulades a través d’aquest projecte i 

s’acaba diluint la frontera entre la sala i la Casa de la Música. Entre d’altres coses, això succeeix 

donat que els treballadors del projecte son els mateixos que els treballadors de la pròpia sala: 

l’encarregat de comunicació de la sala, també ho és de la comunicació de la Casa de la Música 

corresponent, de la mateixa manera que funcionen els productors i tècnics de cadascuna 

d’elles. Les úniques persones que es dediquen a jornada completa i exclusivament a les Cases 

de la Música son els coordinadors de cadascuna d’elles, és a dir, que en total, hi ha cinc 

persones dedicades al projecte exclusivament; una per cada seu. 

 
Per suportar el projecte econòmicament, tenen un sistema d’extracció de recursos idèntic per 

cada Casa de la Música. El seu pressupost està dividit en tres parts: La primera, l’aportació del 

Departament de Cultura de la Generalitat (ICEC). Aquesta aportació és de 250.000 euros, que 

es reparteixen equitativament entre les cinc Cases (50.000 euros per cada seu). La segona font 

de finançament està composta per les aportacions de les administracions públiques locals, és a 

dir, el recolzament que dona cada ajuntament. Finalment, la tercera font son les aportacions 

que fan les pròpies sales de concert.   

 
En un principi, aquesta estratègia de finançament està pensada perquè estigui repartida a 

parts iguals, tot i que en la realitat, com s’ha comentat abans, les aportacions depenen de 

l’entorn i de la situació de cada seu. En el cas de les aportacions de la Generalitat, cada any es 

destina el mateix import, tot i que l’any 2009 es va veure reduït gairebé a la meitat arran de la 

depressió econòmica. Fins a aquell any, s’havien destinat 450.000 euros anuals pel projecte de 

les Cases de la Música. A partir de llavors, es va reduir fins als 250.000 euros que encara es 

mantenen avui en dia. No obstant, en el cas de l’aportació de l’administració pública local, 

depèn de la situació de cada ajuntament. En el cas de Terrassa, per exemple, es destinen tan 

sols 10.000 euros, una quantitat molt baixa en relació a la resta de seus (L’Hospitalet: 40.000 

euros, Salt i Girona: 50.000 euros, Manresa: 30.000 euros).   

 
Durant els últims anys, també s’ha provat de rebre suport de les administracions provincials 

(Diputació de Barcelona i Girona), el problema és que a la de Barcelona, hi ha quatre de les 

cinc Cases de la Música i l’import per cadascuna d’elles és més reduït que en el cas de La 

Mirona (Girona). 

 
Finalment, els recursos que aporta cada sala al projecte, també varien depenent de la situació 

de cadascuna d’elles. A les sales més grans com Salamandra, La Mirona o Clap, les aportacions 

son més grans, i en les sales Stroika i El Vapor, son més baixes. No obstant, també cal tenir en 
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compte, els recursos  humans que aporten cada sala per realitzar les activitats de cada Casa de 

la Música. 

 
En relació amb l’anterior, cal especificar que les Cases de la Música no estan constituïdes com 

un ens jurídic únic i que, per tant, el tipus de finançament i l’atractiu inversor que tenen és 

diferent en cadascuna d’elles. En el cas de La Mirona, està constituïda com una fundació 

(Fundació Casa de la Música del Gironès) i, per tant, les aportacions econòmiques que pot 

rebre son més atractives per als inversors, que donat el seu cos jurídic, poden gaudir de 

desgravacions i avantatges fiscals.  

 
Altres sales com Salamandra (L’Hospitalet de Llobregat) o El Vapor (Terrassa), estan 

constituïdes com a societats limitades i, de la mateixa forma que Clap (Mataró) i Stroika 

(Manresa), constituïdes com Societats Cooperatives, no tenen les mateixes avantatges fiscals 

que la fundació i son més observades i controlades al rebre una subvenció nominativa de la 

Generalitat i de les administracions públiques locals. Per aquest motiu, actualment, s’està 

intentant convertir el projecte de les Cases de la Música en una fundació que aculli a les cinc 

seus. Aquestes seus també tenen la voluntat de convertir-se en fundacions culturals i poder 

atraure, així, més inversors per finançar el projecte i potenciar-lo.  

 
Més endavant es podrà observar com tot el que s’ha explicat anteriorment sobre les Cases de 

la Música, sobretot per la filosofia del projecte i la tipologia d’activitats que es programen, fan 

d’aquesta xarxa la plataforma idònia per dur a terme el projecte del Circuit Imprescindible. És 

específicament interessant la defensa de la música com a cultura mitjançant la formació i la 

participació, apropant la sala de concerts a la població, convertint-la en un espai social i 

d’interacció directa amb tots els agents locals. 

 
A través del Circuit Imprescindible, també es pot potenciar la relació entre les cinc seus, creant 

un projecte en comú i, alhora, propi de cadascuna d’elles. 
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2.3. L’ESCOLA DE L’ESPECTADOR 
 

L’Escola de l’Espectador és un concepte que neix al món del teatre. Concretament, a Buenos 

Aires (Argentina), l’any 2000, de la mà d’en Jorge Dubatti, filòsof, director i teòric del teatre.  

 
És un projecte amb quinze anys d’experiència, basat en la formació d’un públic teatral crític i 

amb capacitat de viure una obra de teatre des d’una òptica profunda i comunicativa. Es tracta 

d’una activitat anual, realitzada entre els mesos de març i desembre, on es duen a terme 

classes participatives de grups d’espectadors a diferents teatres de la capital argentina. Els 

espectadors van a veure una sèrie d’espectacles, dels que estan en cartellera en el moment, 

acordats prèviament. Es veuen diverses tipologies de teatre: oficial, independent, comercial, 

internacional, d’autor, entre d’altres, i al final cada espectacle, els grups d’espectadors es 

reuneixen amb la coordinació de l’escola i els creadors de l’espectacle visualitzat i analitzen 

l’experiència, filosofia, rerefons i intenció de l’obra4.  

 
Abans d’acabar el “curs”, els espectadors realitzen un balanç global de tots els espectacles que 

han vist i analitzat durant l’any i escullen els deu espectacles més importants de la temporada. 

 
L’objectiu d’aquesta pràctica, pel seu creador, Jorge Dubatti, és ampliar i enriquir l’horitzó 

cultural, intel·lectual i emocional dels espectadors, potenciant així, el seu esperit crític. A 

través de les eines que es donen amb aquesta formació, l’espectador hauria de saber avaluar i 

argumentar amb criteri, les obres de teatre a les que assisteixen, gaudint i comprenent el seu 

significat. 

 
La base filosòfica d’aquesta Escuela del Espectador, radica en el principi del “convivio”, un 

concepte creat pel mateix Dubatti que implica tot un sentit social del teatre i de l’experiència 

de viure un espectacle teatral. Per l’autor del terme, el teatre és considerat com un “fenomen 

humà de la cultura viva en el que es genera una experiència única de subjectivitat col·lectiva. El 

teatre és un espai on es reuneixen els artistes, els tècnics i els espectadors. Ningú va al teatre 

per estar sol. La reunió teatral consisteix en viure amb els demés, sentir, mirar, emocionar-se, 

interactuar i discutir amb els demés”5. 

 

                                                           
4
 DUBATTI, Jorge. (2009). Artez: Revista de artes escénicas. Consultat el 12 de desembre del 2015 a la 

página web: http://www.revistadeteatro.com/artez/artez144/iritzia/dubatti.htm 
5
 DUBATTI, Jorge. (2009). Artez: Revista de artes escénicas. Consultat el 12 de desembre del 2015 a la 

página web: http://www.revistadeteatro.com/artez/artez144/iritzia/dubatti.htm 

http://www.revistadeteatro.com/artez/artez144/iritzia/dubatti.htm
http://www.revistadeteatro.com/artez/artez144/iritzia/dubatti.htm
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Aquest és un concepte comparable, fins a cert grau, amb l’espectacle musical o de la música en 

viu. És una reunió on, a més de gaudir de la música en directe i veure els artistes que la 

interpreten, també s’assisteix per comunicar-se, gaudir de la companyia i conviure en un 

mateix espectacle. Potser dues persones que assisteixen a un mateix concert no es coneixen 

però comparteixen moltes coses, a part del gust per un artista o per un tipus determinat de 

música. Es tracta d’un esdeveniment social on els espectadors interactuen amb tots els 

elements que hi ha presents a l’espectacle. 

 
D’aquesta experiència neixen altres projectes a Europa, amb la intenció de treballar el 

concepte d’espectador actiu. A través d’una formació alternativa i dinàmica, s’intenta que el 

públic participi de l’experiència, no tan sols de forma passiva, sinó actuant com a 

“prossumidor”. 

  
En alguns casos, com es veurà més endavant amb l’exposició d’experiències similars, hi ha 

projectes on s’emplaça al públic a participar, fins i tot, en el moment nuclear d’una obra: la 

creació. 

 
És interessant veure com aquesta pràctica ha dut als espectadors del teatre a concebre aquest 

tipus d’espectacle com a cultura viva. La participació del públic en el procés de creació i la 

capacitat crítica del mateix a través d’una formació dinàmica, fan augmentar el valor cultural 

del teatre i escurcen la distància entre els creadors, els tècnics i els espectadors. 

 
Reflexionant sobre el nou paper de l’espectador en món del teatre, es poden trobar similituds i 

diferències amb el musical. La major part d’espectadors teatrals, van a veure una obra amb la 

intenció d’obtenir una experiència tant cultural com d’entreteniment. S’entén que existeix un 

fons filosòfic o històric darrere de cada representació i alhora, un punt d’espectacle dedicat a 

l’oci. Traslladant aquesta experiència al públic musical, en la seva majoria, quan assisteix a un 

concert ho fa per veure un artista que li agrada, que ja ha escoltat. Assisteix per entreteniment 

i, en cap moment, hi ha sensació d’assistir a un esdeveniment cultural, pel contrari, és un 

sentiment tan sols festiu.  

 
Un dels motius que diferència la percepció de cada tipus d’espectacle, resideix en l’ambient i 

l’espai. Mentre que en el teatre existeixen les butaques i uns protocols cerimonials estàndards: 

prohibició de fer fotografies o vídeos, silenci fins el final de l’obra, avís d’apagar els telèfons 

mòbils, entre d’altres, en una sala de concerts no hi ha cap espai delimitat pels espectadors, hi 

ha una o diverses barres per prendre begudes (la gran majoria alcohòliques) i no hi ha cap 
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protocol establert. En el cas del concert de música en viu, l’ambient es converteix en una festa 

social on la música gairebé acaba sent l’excusa per sortir a festejar i, en molts casos, sobre tot, 

en espais musicals on els artistes que exhibeixen no son gaire o gens reconeguts, la música es 

torna un element secundari i tan sols forma part de l’ambient, quan hauria de ser el centre o el 

nucli de l’espectacle. 

 
A aquest fet se li ha de sumar l’oferta massiva de música gratuïta i la poca professionalitat 

d’alguns actors que hi intervenen (sales que no paguen als artistes, artistes que toquen sense 

contracte, etc), que també ajuden a perjudicar la imatge cultural de la música. En el cas dels 

espectacles musicals de franc, acaben sent desfavorables tant per les sales de concert com pels 

mateixos artistes i la percepció que es té de la música. Si un espectador troba el mateix artista 

que toca, per exemple, a una festa major amb entrada lliure, molt probablement, no l’anirà a 

veure quan toqui en una sala amb un preu d’entrada. De la mateixa manera, la gran quantitat 

d’espectacles gratuïts acaba creant una sensació entre els espectadors, de que la música no ha 

de suposar cap cost per qui la va a veure, ja que hi ha el mateix producte que s’ofereix de 

forma gratuïta. El problema no resideix en la gratuïtat dels espectacles, sinó en la massiva 

oferta d’espectacles d’entrada lliure, programats, normalment des de l’administració pública, 

finançats amb recursos públics.  

 
Pel contrari, al món del teatre no es troben aquest tipus de representacions de franc tan 

massives. La major part d’espectacles teatrals son programats amb un preu d’entrada, tot i 

que siguin produïts per l’administració pública. La sensació des del punt de vista de 

l’espectador teatral, és que si vol assistir a una representació, haurà d’invertir diners, fet que 

també dóna un valor professional al teatre.  

 
Un últim input que diferència els espectadors teatrals dels musicals és la percepció 

generalitzada que es té d’ambdós sectors: el teatre, segons l’Enquesta de Participació Cultural 

de la Generalitat de Catalunya, és considerat cultura per gairebé el 40% de la població i tant 

oci com cultura per un 45%. Tan sols el 15% de la societat creu que el teatre és només oci. Per 

l’altra banda, com ja s’ha especificat anteriorment, la música moderna és considerada cultura 

per tan sols un 13%, mentre que el 60% la considera oci.  

 
Tot i aquestes grans diferències, és interessant veure com el sector del teatre ha aconseguit 

vincular el públic de forma activa amb els espectacles. Agafant com a model experiències de 

formació de públic teatral, es pot traslladar al sector de la música per començar a canviar 

aquesta percepció.  
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Com s’explicarà més endavant, moltes experiències no son transportables al sector musical, 

donat que, com s’ha vist, existeixen grans diferències entre el públic i les reaccions poden ser 

molt diferents. No obstant això, és important trobar la forma amb la que, a través de la 

formació, el públic musical comenci a valorar la feina de tot el sector i es vagi ensorrant la 

percepció de la música tan sols com a oci. Per aquest motiu, el Circuit Imprescindible és un 

projecte que basa bona part de la seva filosofia i activitats en la formació del públic. Tot i les 

diferències entre els espectadors teatrals i els musicals, es traslladaran algunes pràctiques i 

punts en comú per generar una dinàmica similar a l’escola de l’espectador existent al sector 

del teatre. 
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3. ANÀLISI TERRITORIAL I SECTORIAL DE LA MÚSICA A 
CATALUNYA 

 
Aquesta part del present treball tracta d’analitzar la situació del sector, tant a nivell econòmic 

com estructural i la situació territorial del mateix. En primer lloc, s’analitzarà la situació 

econòmica de la indústria de la música en viu, tant a nivell públic com privat, i es tractarà de 

comprendre la difícil estructuració de la música a Catalunya. A continuació, es realitzarà un 

anàlisi territorial a través dels principals agents que hi intervenen: les sales de concert, els 

festivals de música a Catalunya que, donat el seu alt creixement durant els últims anys, s’ha 

cregut oportú dedicar-li un espai propi. En darrer lloc, es farà un anàlisi del públic musical 

català, agent al que es donarà una importància més elevada donada la naturalesa del projecte. 

Finalment, es realitzarà un anàlisi de les experiències similars al projecte, d’on s’extrauran 

idees per realitzar el mateix (Benchmarking) i es presentarà l’anàlisi DAFO del projecte, on 

s’analitzaran les seves debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats. 

 

3.1. LA CRISI DEL SECTOR MUSICAL  
 
Com ja s’ha comentat anteriorment, el sector musical és un dels sectors culturals on hi ha més 

dificultats a l’hora d’extreure dades primàries per analitzar i interpretar el seu estat donat que, 

en molts casos, les xifres sobre valoracions econòmiques, nombre de públics i usuaris o la 

mateixa facturació de les empreses que conformen el sector, entre d’altres, tan sols es poden 

trobar en estimacions elaborades a partir de l’extracció de dades més generals i, molts cops, 

contradictòries entre si. No obstant, a través d’alguns estudis indirectes, es pot plantejar una 

radiografia del sector més aproximada a la realitat. És el cas de diversos estudis fets pel 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (tant sobre el sector de la música com 

del sector cultural en general) i dels estudis elaborats pel propi sector mitjançant els Anuaris 

de la Música espanyol i català. Com qualsevol altre anàlisi d’un sector cultural, no es pot 

començar sense fer al·lusió al decreixement que ha sofert l’economia global des de l’any 2008, 

però que en el context concret d’Espanya i Catalunya, ha tingut conseqüències nefastes per a 

un dels sectors culturals més desvalorats de la cultura; el sector professional de la música. 

 

La depressió econòmica i l’estancament dels pressupostos, tant de l’Estat espanyol com de la 

Generalitat de Catalunya, han tingut un impacte molt dur en la cultura en relació a tres nivells 

principals: L’economia del sector públic,  l’economia del sector privat i l’economia familiar. 
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3.1.1. L’ECONOMIA DEL SECTOR PÚBLIC 
 
La retallada en els pressupostos públics va tenir com a principal víctima la cultura, un dels 

sectors que va patir els primers efectes de la crisi. Entre el 2011 i el 2015, hi va haver una 

davallada mitja d’inversió per part de l’Estat en tots els àmbits de la cultura d’un 31%, passant 

d’1.150.057,03 milers d’euros, a 793.074,39 milers d’euros, remuntant durant els últims dos 

anys, tan sols 7,1 punts percentuals6.  

 
En relació a l’àmbit musical, sofreix una davallada del 14,1% d’inversió estatal (de 107.205,62 

milers d’euros a 92.068,05 milers d’euros). No obstant, cal esmentar que s’engloba dins del 

mateix conjunt tant la música com la dansa, cosa que dificulta l’observació concreta de la 

inversió feta al sector musical en si. Tot i semblar que la davallada pressupostària no és tan 

escandalosa com la dels museus o la de la cinematografia, cal trobar els destinataris concrets 

d’aquesta inversió en cada comunitat autònoma.  

 
En el cas de Catalunya, es pot observar com des de l’any 2013, la inversió en l’àmbit de la 

música per part de l’Estat ha sigut destinada a dos equipaments concrets; El Gran Teatre del 

Liceu  i el Palau de la Música Catalana7. La mala distribució dels ajuts públics és un dels 

principals problemes que arrossega el món de la cultura des de sempre. Els grans 

equipaments, tant consorcis com privats, reben grans ajuts per part de l’administració pública 

pel seu cost de manteniment elevat, mentre que un gran nombre de projectes i equipaments 

mitjans i petits, competeixen entre ells per obtenir uns ajuts, molts cops, paupèrrims. 

 
Les subvencions a projectes culturals de l’Estat, durant els darrers anys, s’han reduït dels 550,7 

milions d’euros al 2011 als 274,4 milions d’euros al 2015. D’aquests 274,4 milions d’euros, 152 

milions, son destinats a museus, cooperació, promoció i difusió cultural a l’exterior i a 

biblioteques. És a dir, que els 122,3 milions d’euros restants es reparteixen entre Administració 

del patrimoni històric-nacional, ordenació i foment de l’edificació, conservació i restauració de 

béns culturals, investigació científica, teatre, arxius, gestió del patrimoni de l’Estat, promoció i 

cooperació cultural, cinematografia, protecció del patrimoni històric, música, dansa i altres.  

                                                           
6
 VERDÚ. Manel. (2015). Subvencions i inversions nominatives en cultura als pressupostos generals de 

l’Estat 2011-2015. Barcelona: Generalitat de Catalunya, p. 7. 
7
 VERDÚ. Manel. (2015). Subvencions i inversions nominatives en cultura als pressupostos generals de 

l’Estat 2011-2015. Barcelona: Generalitat de Catalunya, p.p. 40-41. 



    33 
  

En relació a música i dansa, entre l’any 2011 i el 2015, hi ha hagut un descens de 24,4 milions 

d’euros destinats a subvencions per part de l’Estat, el que significa una davallada del 47,7% 

sobre la inversió de l’Estat8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relació a l’administració pública catalana, ens trobem amb un cas similar que afecta a 

l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC, antic Institut Català d’Indústries culturals), el 

braç del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya encarregat d’atorgar les 

subvencions als projectes culturals catalans en diferents línies o vies de subvenció i l’Oficina de 

                                                           
8
 VERDÚ. Manel. (2015). Subvencions i inversions nominatives en cultura als pressupostos generals de 

l’Estat 2011-2015. Barcelona: Generalitat de Catalunya, p.p. 15-17. 
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Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), òrgan creat al 2011 mitjançant la Llei Òmnibus9, amb 

intenció de ser “finestreta única”, a la qual hauria d’acudir tota aquella entitat cultural 

catalana amb voluntat d’obtenir ajuts públics o subvencions.  

 
L’ICEC, més antic que l’OSIC, continua tenint la potestat d’oferir algunes línies de subvenció en 

diversos àmbits culturals fins al febrer del 2016, moment en el qual, segons les mesures que 

prengui el nou govern de la Generalitat, es mantindrà independent o perdrà els poders que te 

en favor de l’OSIC. 

 
Fixant-nos en l’ICEC, les seves línies principals d’ajuts tenen en compte els següents sectors 

culturals: L’audiovisual, la música, el llibre, la digitalització i altres sectors culturals, les arts 

visuals, els projectes transversals o multisectorials, les arts escèniques, els videojocs i el 

disseny multimèdia. El pressupost total que disposa l’ICEC per distribuir entre les línies d’ajuts 

a aquests sectors, ha anat minvant durant els últims quatre anys . Algunes línies d’ajuts fins i 

tot han desaparegut. Aquest fet, de la mateixa manera que ha succeït a la resta de l’Estat 

espanyol, ha afectat de forma molt negativa al desenvolupament de la cultura. Per un costat, 

ha causat la desaparició de molts projectes culturals poc rentables a nivell privat que tan sols 

es podien mantenir amb el recolzament públic. Per l’altre costat, ha obligat als projectes, tant 

nous com de llarga trajectòria, a buscar altres formes de finançament privat o autogestionat 

que també ha reconvertit el panorama financer de la cultura i s’han obert a noves possibilitats 

gràcies, també, a l’ajuda de la tecnologia. 

 
La inversió de l’ICEC en música, ha seguit la mateixa línia decreixent que la resta de sectors. 

L’any 2011 comptava amb un pressupost total destinat a ajudes per projectes relacionats amb 

música de 7.539.394 d’euros10 i durant els últims quatre anys, es va reduir més d’un 50%, 

arribant al 2014 amb una partida de 3.256.000 d’euros11. Aquest fet, segons el director de 

l’àrea de música de l’ICEC, Albert Bardolet, ha ocasionat que les partides disposades per a les 

diferents línies de subvenció a projectes musicals hagin disminuït i això ha generat un descens 

de les concessions dels ajuts. També comenta que amb l’ànim de donar cabuda al major 

nombre de projectes possibles, els darrers anys s’han augmentat el nombre de projectes 

subvencionats però s’ha reduït l’import d’aquestes subvencions. El resultat és que hi ha hagut 

més projectes amb ajuda pública però amb un import baix. Amb això, queda patent que els 

                                                           
9
 Llei 11/2011 de reestructuració del sector públic per a agilitar l'activitat administrativa. Consultada el 

10 de gener de 2016 al lloc web: http://www.gencat.cat/lleisomnibus/capitol_65.html?tema=8    
10

 Memòria 2011: Institut Català de les Indústries Culturals. Generalitat de Catalunya, p. 38. 
11

 Memòria 2014: Institut Català de les Indústries Culturals. Generalitat de Catalunya, p. 48. 

http://www.gencat.cat/lleisomnibus/capitol_65.html?tema=8
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projectes que arriben a desenvolupar-se amb recursos públics son escassos i que, molts d’ells, 

veuen l’ajuda pública com una forma de finançament paral·lela a la privada i la pròpia.  

 
Per fer front a aquest continuat descens dels pressupostos públics destinats a les subvencions 

per al sector cultural de la música, l’ICEC va posar en pràctica les Ajudes Reintegrables. Aquest 

tipus d’ajuda, com el seu nom indica, es tracta d’un sistema similar al préstec però fet per 

l’administració pública i sense interessos. Mitjançant una taula de ponderació, es cobreix fins 

al 50% del cost d’un esdeveniment musical amb dos imports paral·lels: un, que s’ha de 

retornar al finalitzar aquest esdeveniment i un altre, de menor quantitat, que es dona com a 

subvenció a fons perdut si es compleixen uns requeriments estipulats a les bases d’aquest 

tipus d’ajuts. Aquest mecanisme ajuda a les produccions musicals a tenir liquiditat al moment 

de realitzar el festival.  

 
Gràcies a les Reintegrables, s’ha aconseguit mantenir alguns esdeveniments que no es podrien 

dur a terme sense aquest finançament públic (tot i que temporal). Els destinataris d’aquestes 

ajudes, son, principalment, grans festivals que no es poden suportar només amb recursos 

propis i privats (inviables), sense aportació pública. Alguns exemples son el Festival de Cap 

Roig, el Canet Rock, el Festival de Músiques Sensibles o el Festival de Música al Fòrum Romà 

d’Empúries. 

 
En darrer lloc, cal esmentar l’important paper que juguen els ajuntaments en el món de la 

música, ja que son, en última instància, els interlocutors públics directes amb els artistes. Els 

regidors i tècnics de cultura dels ajuntaments tenen una gran responsabilitat envers als agents 

amb qui es relacionen per dur a terme un espectacle. En referència a la música en viu, els 

Ajuntaments son un dels principals punts de suport per als artistes, ja que son els encarregats 

de realitzar esdeveniments culturals locals. De la mateixa manera que la inversió en cultura per 

part dels organismes espanyols i catalans ha anat minvant els darrers anys, els pressupostos 

destinats a cultura per part dels ajuntaments, també ho han fet. Els ajuntaments, com a 

generadors de festes majors, patronals o festes populars, entre d’altres, actuen com a 

programadors públics de música en viu, cosa que porta tant a regidors com a tècnics de 

cultura, a conèixer les necessitats i demandes de la població i seleccionar els artistes que 

poden programar. El fet de no tenir coneixement de les demandes musicals de la població, la 

major part dels ajuntaments públics acaben programant els artistes que tenen certesa de que 

atrauran a suficient públic (contemplant l’experiència d’altres ajuntaments que els han 

programat), com per justificar la inversió feta per programar-lo. Aquest fet genera que els 

programadors públics no s’arrisquin a l’hora de fer la programació de festes populars i acaba 
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reduint l’espectre de grups que es programen en aquests tipus d’esdeveniments, cosa que 

també succeeix, com veurem més endavant, en el cas dels festivals privats. Quan menys 

pressupost es té, menys riscos es prenen.  

 

MUNICIPIS (ANUAL) 

Amb un sol concert 86 

Entre 2 i 4 33 

Entre 5 i 9 9 

Entre 10 i 19 6 

20 o més 3 

TOTAL CONCERTS 137 

 

 

Per fer front a aquesta problemàtica, l’any 2014, la Generalitat de Catalunya, juntament amb 

la Diputació de Barcelona, van engegar el projecte Programa.cat, “un programa d’ajuts 

directes a la contractació d’espectacles i concerts que permet als programadors catalans 

contractar, a preus directament subvencionats, les propostes d’una llista d’artistes”12. En 

concret, es tracta d’una plataforma on es registren, tan els grups que volen participar com els 

programadors públics de municipis de Catalunya, que seleccionen els artistes que els 

interessen i els poden programar amb una part del catxet subvencionada. Això ha comportat 

que els ajuntaments puguin prendre riscos una mica més elevats a l’hora de programar artistes 

menys coneguts a través d’aquesta plataforma, tot i que, com veurem més endavant, 

segueixen tenint altres dificultats i mancances.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
12

 Descripció extreta del web de la plataforma Programa.cat: http://programa.cat/inici/que-es-
programa-cat/  

 FONT: El Sector de la Música a Catalunya 2015 
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3.1.2. L’ECONOMIA DEL SECTOR PRIVAT 
 
Un sector tan complex i poc estructurat com el musical, fa encara més difícil la tasca d’extreure 

dades rigoroses sobre el seu estat econòmic. Fins fa deu anys, el principal mètode d’estudi 

sobre l’impacte econòmic del sector musical, havia estat el nombre de vendes de discos i la 

facturació feta per la discogràfica gràcies a aquestes vendes. No obstant, l’aparició de les 

noves tecnologies, la digitalització, el consum de música en línia, la pirateria i, avui en dia, el 

fenomen streaming, ha fet que la indústria discogràfica s’hagi hagut de reinventar i re-

posicionar dins del sector. Des del 2006, la indústria fonogràfica catalana ha anat caient en 

picat fins passar d’una facturació de 30 milions d’euros a tan sols 10,2 milions el 201413. Aquest 

fet, però, es contraposa amb l’augment de la facturació de la música en directe, que va arribar 

al 2011, al seu punt màxim històric de 79.452.393 euros. No obstant, els anys següents, la 

situació econòmica del sector aniria empitjorant fins arribar, al 2013, als 59.621.231 euros, una 

xifra que no era tan baixa des del 200814. Aquest fet concorda amb la situació econòmica que 

va sofrir també la indústria musical estatal, que, després d’arribar al nivell màxim històric de 

facturació l’any 2010 (189,74 milions d’euros), va caure en picat fins a arribar a perdre més del 

15% de la seva facturació.   

 
Aquesta situació de descens econòmic coincideix amb l’entrada en vigor d’un element clau per 

la majoria de sectors culturals que, fins a dia d’avui segueixen criticant i  reivindicant. Es tracta 

de l’augment de l’IVA cultural al 21%. Aquesta mesura proposada per l’Estat l’any 2011, 

pretenia augmentar la font d’ingrés per impostos als béns i serveis culturals. Aquest augment 

del 8 al 21% de l’IVA va ser una de les moltes mesures d’austeritat implantades per l’Estat 

espanyol durant els anys de depressió econòmica des del 2008. Aquest pla econòmic, molt 

criticat i rebutjat per tot el sector cultural i agents que en depenen, a dia d’avui, és dels més 

elevats d’Europa15 i va ser el detonant per acabar de trencar la fusta on es recolzava 

l’economia subsistent de la cultura. En el cas concret de la música, si fins al 2011 la crisi no 

havia acabat de desfer la seva economia, el “ivazo cultural” (com va ser coneguda 

popularment aquesta “estratègia econòmica”), acabaria de donar-li el cop de gràcia.  

 

                                                           
13

 Anuari de la música 2015, número extraordinari de la revista Enderrock. Coedició ARC i Enderrock 
2015, p. 64. 
14

 Anuari de la música 2015, número extraordinari de la revista Enderrock. Coedició ARC i Enderrock 
2015, p. 47. 
15

 Anuario de la música en vivo 2015. Asociación de Promotores Musicales (APM) 2015. p. 140. 
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Des de l’entrada en vigor de l’augment de l’IVA cultural al 21%, s’ha pogut constatar que 

aquesta mesura ha tingut un desenvolupament econòmic perjudicial, tant per les arques 

públiques com pels privats. En el cas de la música, l’increment d’aquesta taxa va suposar, 

també, l’increment dels preus d’entrada al públic per als esdeveniments16. L’efecte d’aquest 

increment, va comportar com a efecte dominó, que el públic assistent a aquest tipus 

d’espectacle s’anés reduint. 

 

% País 
21 % Espanya, Letònia i Lituània 

20 % Estònia i Eslovàquia 

13 % Portugal i Grècia 

10 % Itàlia, Finlàndia i Àustria 

9 % Irlanda, Eslovènia (9,5%) 

7 % Alemanya 

6 % Holanda i Bèlgica 

5 % Xipre, Malta i França (5,5%) 

3 % Luxemburg 
  

 

Prova d’aquest fet és que  entre l’any 2011 i el 2012, a Catalunya, es pot observar un descens 

generalitzat, tant d’espectadors assistents a espectacles de música en directe, com de 

facturació i, com a resultat, també el descens de concerts totals duts a terme durant l’any. La 

xifra de 79.452.393 euros de facturació l’any 2011, va caure fins a 69.123.583 euros en un any i 

fins a 59.621.231 euros l’any 2013, xifra més baixa dels últims 8 anys.  La xifra d’espectadors 

assistents a espectacles de música en viu es veu reduïda ja, des de l’any 2010 a causa de 

l’efecte de la crisi econòmica. De 15.220 espectadors l’any 2010, cau fins a 13.268 espectadors 

el 2011 i segueix el descens fins l’any 2012 amb 10.314 espectadors.  

                                                           
16

 BARDOLET, Albert, LEÓN, Esteve, PLANELLA, Gabriel i PUIG, Lluís. (2015). Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya: El Sector de la Música a Catalunya, p. 36.  
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Més endavant es tractaran aquestes dades amb més deteniment i anàlisi, ja que l’increment 

de l’IVA cultural i la crisi econòmica no son els únics agents que causen aquest descens dels 

espectadors, tot i que, en gran part, son responsables d’aquest efecte. Com a conseqüència 

d’aquest descens dels espectadors, es va reduir, també, l’oferta de concerts. Des del 2010, any 

durant el qual van realitzar-se 15.220 concerts a tota Catalunya, van anar disminuint fins 

arribar, al 2012, a 10.314 concerts17. Aquesta dinàmica, com ja s’ha comentat anteriorment, ha 

suposat un descens de l’oferta artística i una precarització de les sales de concert que, des de 

l’any 2010 han vist reduït el seu públic i han hagut de buscar altres formes de manteniment, a 

part dels concerts de música en viu. Aquest tema es desenvoluparà  amb més profunditat més 

endavant. 

 
Una última dada significativa del descens de l’economia del sector privat és el nombre 

d’empleats fixos. Aquesta és una de les dades més dures i preocupants del sector. Des de l’any 

2010 fins al 2014, els treballadors fixos que es dedicaven a la indústria musical del directe (fent 

referència a treballadors d’empreses promotores, empreses de management i empreses de 

representants o de producció d’esdeveniments musicals) van descendir en un 47,5%18. Es va 

reduir gairebé la meitat de treballadors fixes en tan sols quatre anys. Aquest efecte va ser 

propiciat, principalment, pel descens de l’economia del sector privat musical. Com en 

qualsevol altre sector, el més costós de mantenir en una empresa son els treballadors (sou i 

Seguretat Social), per tant, en un moment de feblesa econòmica, els treballadors, en la major 

part dels casos, son els primers afectats. Cada vegada, més empreses estan conformades tan 

                                                           
17

 Anuari de la música 2015, número extraordinari de la revista Enderrock. Coedició ARC i Enderrock 
2015, p. 47. 
18

 Anuari de la música 2015, número extraordinari de la revista Enderrock. Coedició ARC i Enderrock 
2015, p. 47. 
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sols per un o dos treballadors i es recolzen en empleats temporals, que moltes vegades 

resulten ser autònoms que treballen per a empreses que els contracten de forma esporàdica. 

També es preveu el risc de “becarització” de moltes d’aquestes empreses, que, com en altres 

sectors, veuen aquesta figura com a una via d’escapament per realitzar totes aquelles tasques 

on una estructura curta de recursos humans no hi arriba, sense tenir l’obligació de donar una 

remuneració econòmica19.  

 
L’any 2014 les dades de facturació de la música en viu a Catalunya van augmentar en un 3%. 

Aquest fet, però, no succeeix en el cas dels concerts, que entre el 2013 i el 2014 cauen un 

0,7%, amb el número d’espectadors, que també cauen un 0,7% entre aquests anys i, la xifra 

més preocupant, com s’ha dit anteriorment, dels empleats fixos, que en un any cauen un 

19,5%. Aquest fet paradoxal pot ser degut a que l’any 2014, el preu de l’entrada es va 

incrementar però la xifra de públic assistent a concerts va seguir sent similar a la del 2013. Els 

festivals son les plataformes on més es factura, donat que també és on hi assisteixen més 

espectadors. L’augment del número d’aquest tipus de festivals, pot tenir relació (juntament 

amb l’increment del preu de les entrades) amb el fet que la facturació augmenti l’any 2014 

però el número de concerts i espectadors es redueixi un 0,7%. En el cas del nombre d’empleats 

fixos, segueix la línia de descens que s’ha comentat anteriorment, donat l’augment de l’ús de 

treballadors esporàdics o temporals i becaris, per reduir els costos de personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 BARDOLET, Albert, LEÓN, Esteve, PLANELLA, Gabriel i PUIG, Lluís. (2015). Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya: El Sector de la Música a Catalunya, p. 36. 
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De qualsevol manera, l’increment del 3% en la facturació de la indústria catalana de la música 

en directe no és significatiu, tot i que, esperant el resultat de l’any 2015, es pot intuir una lenta 

i reduïda recuperació de l’economia del sector, tenint en compte, també, el manteniment 

similar de les xifres d’espectadors i concerts durant els anys 2013 i 2014. 

 
Cal tenir en compte que l’economia del sector privat de la música es manté, principalment, 

gràcies a la seva taquilla i les entrades que es venen. Aquestes representen, de mitjana, un 

57,2% del seu finançament total. És un percentatge molt més elevat que altres sectors com el 

de les arts escèniques (48,4%), els monuments (39,8%), l’audiovisual (16,9%) i els museus 

(6,7%)20, i, per tant, el sector de la música en viu, seria el sector cultural que, a primera vista, 

més viabilitat econòmica i menys risc tindria.  

 

Altres formes de finançament amb les que compte el sector de la música en viu son el 

patrocini i el mecenatge, que conformen un 11,4% de mitjana, les ajudes públiques, que 

suposen un 7,2% i altres ingressos (per lloguer d’espais, venda de marxandatge, etc.) que 

reflexa el 24,2% restant. Donat que la venda d’entrades és la via de finançament més 

important, es pot relacionar el fet de que s’hagi reduït l’assistència de públic a concerts de 

música en viu, amb el descens de la facturació.  

 
Les ajudes públiques, tot i ser la menor aportació al finançament privat de la música en viu, 

també son importants, ja que fins l’any 2008, eren un recolzament econòmic assegurat i, des 

de l’inici del decreixement econòmic, s’ha convertit en el més inestable, cosa que s’ha pogut 

observar anteriorment amb la davallada d’inversió pública en cultura i, en el cas de Catalunya, 

anys de retards en el pagament d’algunes subvencions a programacions estables de música en 

viu. Aquest fet, ha comportat que els programadors i productors d’aquest tipus d’espectacles, 

haguessin de buscar alternatives a aquesta font de finançament. Aquestes son el patrocini i el 

mecenatge, pràctica que gràcies a les noves tecnologies, s’ha millorat i s’ha estès entre la 

societat que cada cop utilitza més aquest sistema (crowdfounding) per ajudar en el 

finançament de projectes, no tan sols musicals, sinó de qualsevol tipus. Altres fonts de 

finançament alternatives, i que signifiquen un percentatge important del finançament de la 

música en viu, son la venda física o per Internet del marxandatge. 

 
El problema real que suposa aquest descens de la inversió pública en projectes musicals, 

afecta, principalment, als projectes de nova creació, ja que son propostes de risc on és difícil 

                                                           
20

 Anuario de la música en vivo 2015. Asociación de Promotores Musicales (APM) 2015. p. 62. 
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saber el desenvolupament que es tindrà fins que no es realitza i que, per tant, és menys 

atractiu pels patrocinadors, ja que normalment es fixen, principalment, en la viabilitat 

econòmica del projecte i no tant en el valor afegit del mateix. En definitiva, sense inversió 

pública en aquest tipus de projectes, és difícil que molts d’aquests es puguin desenvolupar 

amb èxit. En relació amb l’anterior, és important tenir en compte que en un àmbit tant 

inestable com aquest, qualsevol moviment és un risc causat per la dependència dels agents 

que conformen la cadena de valor de la música en viu (artista, agent contractant – ajuntament 

/ promotor / sala de concerts –,  agent contractat – productor / representant – i públic). El mal 

funcionament o la fallida d’un d’aquests agents pot fer que el risc sigui inassolible.  

 
Per aquesta raó, el mercat, ha disminuït el volum total de contractació d’artistes per 

minimitzar el risc. La major part de programacions compten amb artistes populars i a preus 

ajustats, cosa que comporta que menys artistes realitzin més concerts. Aquest fet acaba 

limitant l’espectre artístic i la democràcia cultural, ja que gairebé tot el mercat professional és 

ocupat per les grans empreses amb grans artistes populars, fet que comporta un increment en 

el desnivell de la distribució del mercat entre grans, mitjanes i petites empreses. 

 
Una de les fórmules més utilitzada per assegurar la viabilitat econòmica de les empreses 

dedicades al sector musical és l’anomenada “Gestió 360 graus”. Aquesta expressió fa 

referència a que moltes empreses dins d’aquest sector, es dediquen tant al management, com 

a la producció discogràfica o de drets d’explotació, i a la producció d’esdeveniments com 

festivals o programacions estables de sales de concerts. Això fa que es minimitzi el risc 

d’apostar tan sols per una activitat concreta i s’obre a diferents àmbits del mateix sector. Tot i 

això, les empreses que es dediquen a fer diverses activitats, han de tenir una estructura 

econòmica i de recursos humans suficient com per afrontar els riscos propis de cada àmbit i la 

competència, també, en cadascun d’ells.  

 
D’altra banda, cal esmentar que aquesta dinàmica afavoreix el que s’indicava abans sobre 

l’oligopoli que pot esdevenir el fet de que algunes empreses dominin tots o la majoria dels 

àmbits d’acció del sector. Aquest fet ja succeeix amb les companyies discogràfiques i de 

management Warner Music Group, Sony Music Entertainment o Universal Music Group. En 

una escala menor, però amb gran incidència a Catalunya, podem trobar l’empresa Èxits 

Produccions & Management i Edicions Musicals Clipper’s, que es dediquen tant al 

management d’artistes com a la producció discogràfica i la producció d’esdeveniments 

musicals. 
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3.1.3. L’ESTRUCTURACIÓ DEL SECTOR 
 
La música, a diferència d’altres sectors, no compte amb un estudi regular i global sobre la seva 

dimensió, ni a nivell català ni espanyol. Aquest fet no passa tan sols a aquest país, ja que no 

s’ha aconseguit trobar cap informe o document d’aquesta índole a altres països per utilitzar-

los com a referent.  

 
Com s’ha dit anteriorment, el sector musical és dels més amplis, complexos i atomitzats, tant a 

Catalunya com a la resta de l’Estat espanyol. La quantitat d’associacions, fins i tot, amb 

objectius i funcions similars, fa d’aquest sector un pop amb més de vint braços que de vegades 

s’uneixen i de vegades discuteixen. Amb aquesta metàfora es pot entendre la realitat del 

sector. La quantitat d’associacions que existeixen fa, per un costat, que el sector sigui més 

polifacètic i cada subsector o agent musical, es pugui aferrar a una associació amb els seus 

companys de professió i fer força conjunta per obtenir millores a l’hora de realitzar la seva 

funció però, per l’altre costat, també genera tensions entre les associacions quan busquen 

objectius, de vegades, oposats, fa complicat el fet de buscar objectius conjunts de tot el sector 

i, per tant, cada associació lluita pels seus objectius individualment, i, finalment, fa que la 

interlocució amb l’administració pública (encarregada de dialogar amb el sector), sigui molt 

més complicada, ja que no es te cap interlocutor que aglutini el sector. Això fa que 

l’administració s’hagi de reunir amb totes les associacions i intentar resoldre les demandes de 

cadascuna d’elles, cosa que comporta el compliment d’algunes demandes de les associacions 

més fortes i l’oblit de les més dèbils.  

 

Aquest fet provoca que totes les associacions busquin tenir entre els seus associats, a les 

persones o empreses més potents de Catalunya i així poder pressionar a l’administració i 

obtenir més protagonisme. 

 
En definitiva, es viu una situació de germanor de sector que es trenca segons els interessos 

concrets de cada associació, cosa que provoca la permanent atomització, la generació de 

noves associacions amb funcions idèntiques o semblant a d’altres i la competència entre les 

mateixes.  

 

A continuació es presenten totes les associacions existents a Catalunya21: 

                                                           
21

 Llistat extret de: BARDOLET, Albert, LEÓN, Esteve, PLANELLA, Gabriel i PUIG, Lluís. (2015). 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya: El Sector de la Música a Catalunya, p. 7. 
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Associacions del sector professional:                 

APECAT 
Associació de Productors i Editors Fonogràfics i Videogràfics de 

Catalunya 
32 empreses 

ARC 
Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers 

 de Catalunya 
71 empreses 

AFM Associació de Festivals de Música En construcció 

ASACC Associació de Sales de Concert de Catalunya 58 sales 

GEMC Gremi d’Editorials de Música de Catalunya 5 editorials 

CASES DE LA 

MÚSICA 
Xarxa de Cases de la Música Popular de Catalunya 5 cases 

AFEJAZZ Associació de Festivals de Jazz de Catalunya 40 cicles i festivals 

ACOP Associació Catalana d’Orquestres Professionals  11 orquestres 

EMIPAC Escoles de Música d’Iniciativa Privada Associades de Catalunya 35 escoles 

ACEM Associació Catalana d’Escoles de Música i Dansa 121 escoles 

 

Associacions de músics professionals:           

AMJM Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya Sense dades 

AMT Associació de Músics de Tarragona Sense dades 

MUSICAT Associació Professional de Músics de Catalunya 3.400 socis 

ACC Associació Catalana de Compositors 151 socis 

ACIMC Associació Catalana d’Intèrprets de Música Clàssica Sense dades 

AMAPEI Associació de Músics i Animadors Professionals d’Espectacles Infantils 35 socis 

 

Associacions del sector de la música tradicional i popular i del cant coral:                 

FCEC Federació Catalana d’Entitats Corals 522 corals 

MCC Moviment Coral Català 316 entitats 

SCIC Secretariat de Cors Infantils de Catalunya 120 corals 

FCC  Federació de Cors Clavé 149 Entitats 

JJMMC  Joventuts Musicals de Catalunya 34 delegacions 

FCSM Federació Catalana de Societats Musicals 42 bandes 

PC Pueri Cantores 13 cors 

 

Organitzacions generalistes:          

ACATAM Acadèmia Catalana de la Música 30 socis 

CCM Consell Català de la Música 90 entitats 

 

Organitzacions de gestió de drets:          

SGAE Societat General d’Autors i Editors 16.000 socis 

AIE Associació d’Intèrprets i Executants 6.000 socis 
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L’existència de tantes associacions, com es pot observar, una o més per cada subsector de la 

música, crea una sensació de gran estructuració, però escassa articulació del sector, donat que 

no existeix cap organització de representar la diversitat de les demandes dels agents que en 

formen part. Tot i que la CCM ho ha intentat, el fet de posar en comú tots els agents del sector 

no es pot fer unilateralment i s’ha de comptar amb tots, cosa que a dia d’avui, està començant 

a fer l’ACATAM, reunint successivament a totes les associacions professionals i empreses amb 

gran incidència dins del sector, per establir acords i fer de l’ACATAM l’associació interlocutora 

del sector. Tot i això, cal esperar per veure els resultats. 

 
En general, els problemes que comparteix tot el sector musical i que estan servint d’enllaç 

entre totes aquestes associacions son les patologies pròpies de l’àmbit musical que s’han anat 

arrossegant, algunes des de fa més temps que d’altres. 

 
En primer lloc, la manca d’estabilitat econòmica, com s’ha vist anteriorment, fa que tots els 

agents depenguin els uns dels altres de la confiança en l’administració pública. El qüestionat 

èxit dels sistemes d’ajuda per part del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a 

causa de tantes modalitats, entre les quals, moltes, han sofert discontinuïtat en les seves 

convocatòries i retards de fins a dos anys en els pagaments de subvencions concedides. Les 

mateixes convocatòries emeses per l’Institut Català d’Empreses Culturals (ICEC) s’obren a any 

vençut, cosa que fa a qualsevol entitat que desenvolupi una activitat durant l’any, a no saber si 

es cobrarà la subvenció, i en la major part dels casos, es veuen obligats a demanar préstecs als 

bancs per tenir liquiditat i poder desenvolupar qualsevol activitat.  

 
Aquesta situació relacionada amb el finançament públic, sumat a la gran diversitat de preus 

existents per l’assistència a concerts de música en viu i l’extensa oferta d’esdeveniments 

gratuïts (normalment públics) fa que aquesta inestabilitat es mantingui. Amb tot això, 

recordant que el mercat català és molt reduït, seria lògic pensar en l’exportació cap a 

l’estranger, però la poca incidència a l’exterior de la música cantada en català (en comparació 

amb l’espanyol i, òbviament, l’anglès) i la poca implicació de l’administració en recolzar aquest 

tipus d’activitats, fa que la internacionalització també sigui limitada i el mercat fora de 

Catalunya es centri, per raons econòmiques i de proximitat, a Espanya, Portugal i sud de 

França.  
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La massificació del mercat català ha fet que hi hagi una sensació de reducció de 

contractacions, sobretot en l’àmbit municipal. Com s’ha vist anteriorment, cada cop hi ha 

menys programacions de música estables22  als equipaments municipals. Aquest fet afecta, en 

gran mesura, al marc laboral dels músics professionals, que tot i alguns avanços, continua sent 

precari i es donen moltes situacions irregulars (com el no pagament de la Seguretat Social o 

fins i tot, la no contractació dels artistes). A banda d’això, s’ha d’afegir l’intrusisme laboral o  

gestió poc professionalitzada en els diferents àmbits de la cadena de valor de la música que 

acaba portant a aquestes i moltes altres irregularitats. Tot això és degut a l’absència d’un marc 

legal per a les arts escèniques, cosa que, entre l’any 2015 i 2016, es vol posar remei mitjançant 

un Pla Integral de la Música, proposat des del Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya, on, amb la col·laboració del sector, es vol construir un marc legal tangible del sector 

musical català. 

 
En aquest Pla Integral no hi pot faltar, com s’explicarà detalladament més endavant, la 

regulació de les sales privades de música en viu, que son part indispensable del sector i, a 

causa d’una excessiva reglamentació, sobretot en matèries de seguretat i qüestions acústiques 

i tècniques, ofega a la majoria i redueix les possibilitats positives pel sector que tindria una 

millor regulació d’aquests espais no concebuts, des d’un punt de vista personal, erròniament, 

com a espais culturals. 

 
En relació amb l’anterior, un dels punts claus que hauria de tractar aquest Pla Integral, és la 

base de tots els conflictes d’aquest sector: La desvinculació total entre formació i món 

professional. Des del punt de vista artístic, la música és l’àmbit cultural que més escoles i 

estudiants té (tot i no arribar a la mitjana europea), no obstant, en matèria de formació per la 

gestió de la música, a tot l’Estat espanyol, només existeixen vuit cursos de formació, dels quals, 

la meitat, son a Catalunya. Amb tot molts son postgraus o cursos propis d’universitats no 

reconeguts a tot el món. Existeixen programes transversals de Gestió Cultural però no 

adreçada específicament a la gestió del sector, mercat o negoci musical, a excepció de la 

Universitat Pompeu Fabra i el SAE Institute, a Catalunya, tots dos ubicats a Barcelona. En 

resum, la manca de coordinació entre Ensenyament i Cultura acaba comportant, també, la 

generació d’activitats poc professionals pel desconeixement i encara fa més ample el riu que 
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separa la formació de la inserció laboral al circuit professional, tant des del punt de vista 

artístic com de gestor. 

 
En última instància, cal fer referència a l’impacte de les noves tecnologies en el sector 

professional de la música. Aquestes han jugat un paper fonamental els últims temps en dues 

direccions, una positiva i una altra negativa. Per una banda, l’impacte positiu, ha estat 

relacionat amb les noves formes d’arribar al públic i de comunicar-se amb el mateix.  

 

Mitjançant les xarxes socials o les pròpies pàgines web, es pot interactuar constantment amb 

el públic i tenir una relació més directe amb ell. La possibilitat de difondre el producte 

massivament a través de la xarxa, també ha afectat, en gran mesura de forma positiva, al 

sector. Pels mateixos artistes, tenir una pàgina web pròpia, penjar a pàgines com soundcloud o 

bandcamp les seves cançons (senzills, EP’s, LP’s, etc.) i figurar a les xarxes socials, a part 

d’apropar-lo al seu públic, ha fet que els seus treballs arribin a gent més enllà del format físic i, 

per tant, tinguin l’oportunitat de ser coneguts arreu del món, cosa que pot comportar també, 

en molts casos, un augment dels seus concerts.  

 
Pel costat negatiu, avui en dia és imprescindible mencionar l’ús indegut de les noves 

tecnologies per part d’un gran gruix de la població donada la gratuïtat de les mateixes. La 

descàrrega de cançons o la venda il·legal de discos comporta un forat de milions d’euros pel 

sector, cosa que afecta a tots els agents que el conformen i perjudiquen, sobretot, als artistes 

que veuen aquesta pràctica com un robatori per l’explotació de la seva obra (en el cas de la 

venda il·legal), però amb el que s’ha de conviure donada la complicitat que comporta eliminar 

aquest tipus de pràctiques. Algunes plataformes com Spotify, Deezer o Itunes, utilitzen un 

sistema legal i profitós de reproducció de música amb llistes personalitzades, amb una 

estratègia de millores dels serveis segons la tarifa que paguen els usuaris. Amb els beneficis 

d’aquestes tarifes i la publicitat, paguen als artistes (o titulars), els drets d’explotació de les 

seves obres.   
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3.2. EL TERRITORI MUSICAL CATALÀ 
 

Un cop analitzat el sector de la música en viu, es procedeix, a continuació, a explicar i analitzar 

la situació territorial del mateix. En primer lloc, es farà una radiografia de l’estat de les sales de 

concert a Catalunya, a continuació, es desenvoluparà un tema relacionat amb l’escenari 

musical mundial, però amb especial rellevància a Catalunya els darrers anys: el festival, en 

tercer lloc, s’analitzarà la situació actual dels artistes catalans i, finalment, s’analitzarà l’estat 

del públic musical a Catalunya. 

 

3.2.1. LES SALES DE CONCERTS A CATALUNYA 
 
Les sales de concert estan entre els equipaments que surten més malparats de la conjuntura 

dels darrers anys. La seva pèrdua d’ingressos i el decreixement continuat dels espectadors, 

comporta una retallada en l’oferta de concerts.  

 
A Catalunya, existeixen més de 90 sales de concerts, repartides per tot el territori, de diferents 

mides, estils i formats, que tenen una programació estable de música en viu. Les dades que es 

poden extreure d’aquests espais a Catalunya, son principalment de l’Associació de Sales de 

Concert de Catalunya (ASACC), entitat conformada per gairebé el 70% d’aquests espais.  

 
Segons l’estudi que va dur a terme l’any 2015 entre ASACC i ARC, les sales de concert van 

perdre, entre el 2013 i el 2014, un 10,2% dels seus espectadors. Aquest fet va ser degut, 

principalment, a la davallada econòmica que va suposar la crisi i l’impacte de l’IVA al 21%, cosa 

que va provocar, com es veurà més endavant, un descens en la inversió en cultura del públic 

en general i, com a conseqüència, un descens del 13,5% en la programació de concerts en les 

sales.  

 
Aquests punts relacionats entre si van obligar a les sales a retallar i optimitzar els seus 

pressupostos, així com a oferir una programació més reduïda però més plural en relació als 

estils i, finalment, a explotar la seva part de sala de festes (discoteca), per resistir la situació 

econòmica existent. 

 
És important fer una diferenciació entre les sales situades a Barcelona i voltants i les que estan 

situades arreu del territori català, ja que a la capital catalana hi ha un nombre més alt de sales 

i, per tant, la competència és més agressiva, però la massa de públic potencial és més ample 
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(donat que és la ciutat catalana amb més habitants). En canvi, la resta de sales, estan 

repartides per Catalunya. Moltes no tenen una competència tan directa, sinó que competeixen 

amb les sales situades a ciutats o pobles veïns i la major part tenen molts menys habitants que 

Barcelona23.  

 
Un cop feta aquesta diferenciació, es poden observar les dades referents a la situació de cada 

sala. En el cas de les sales barcelonines, l’any 2014, van perdre un 8,8% dels seus espectadors, 

mentre que als espais fora de la capital, es perd gairebé un de cada cinc espectadors24.  

 
Segons el director de la sala La Mirona de Salt (i membre de la Xarxa de Les Cases de la 

Música), Jordi Planagumà, “l’any 2014 va tenir un balanç de zero” a causa de les estratègies de 

reducció de despeses que van dur a terme la major part de les sales catalanes, juntament amb 

l’optimització dels seus recursos, però sense un increment dels ingressos, a causa de la 

reducció dels espectadors que els ha obligat a disminuir la seva programació de concerts. 

 
Una forma de recolzament mutu entre les sales son les sinèrgies que es desenvolupen entre 

elles i les xarxes de col·laboració existents com ara Les Cases de la Música, o els projectes 

conjunts com circuits que uneixen les sales i optimitzen els costos aprofitant les gires dels 

artistes a Catalunya. Tot i això, a Catalunya tan sols existeix un circuit de  música moderna; 

Curtcircuit, dirigit per la mateixa Associació de Sales de Concert de Catalunya. També cal tenir 

en compte que molts teatres i auditoris, també son espais on es duen a terme espectacles 

musicals, donat que es desenvolupen programacions de música en viu i esdevenen 

competidors de les sales de concerts, tot i que, la majoria de vegades, el format i l’estil son 

diferents a causa de la distribució de l’espai (butaques, diferents pisos, entre d’altres).  

 
En resum, la situació de les sales de concert a Catalunya, és de subsistència i han de fer front a 

grans dificultats econòmiques. No obstant això, amb la recuperació del decreixement 

econòmic i el lent increment de la facturació del sector de la música en viu, s’augura un 

increment gradual de l’assistència a concerts per part dels espectadors.  

 
 A la situació econòmica de les sales es veu afegida, com en tot el sector musical, la percepció 

social i institucional que, en aquest cas, té una incidència més elevada, ja que la consideració 

de la música com a entreteniment converteix el lloc on es desenvolupa en un espai d’oci o 
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recreatiu. Les sales de música en viu estan emparades sota el DECRET 112/2010, de 31 d'agost, 

pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, normativa que 

inclou en la mateixa categoria a les sales de concerts, sales d’apostes i espais on es 

desenvolupen activitats eròtiques. 

 
Aquesta és una de les situacions més representatives de la percepció institucional que es té de 

la música i, en concret, de les sales de concert. Segons la gerent d’ASACC, Carmen Zapata, des 

del sector, es lluita per canviar aquesta percepció i respectar el valor cultural de les sales tant 

com de la música com a sector professional. Segons ella, hi ha molts fronts oberts per 

combatre des de les sales, però hi ha tres que son els primordials o, des del punt de vista 

d’ASACC, els més prioritaris: 

 
En primer lloc, la complexa i dispersa normativa que regula les condicions tècniques, 

acústiques i de seguretat de les sales que els obliga a dur a terme moltes tasques 

burocràtiques i haver de fer una gran quantitat de gestions davant d’interlocutors 

administratius que, en la seva gran majoria, no consideren aquests espais com culturals. En 

segon lloc, la inexistència d’un pressupost públic per dur a terme remodelacions, adequacions i 

millores dels equipaments musicals, cosa que si existeix en el sector del teatre. En tercer lloc, 

el tractament inadequat i poc homogeni dels drets d’autor que afecta a les sales de concert i 

que no concorda amb la finalitat de difusió cultural que desenvolupen. 

 
Aquests tres punts serien els eixos més importants per començar a millorar la percepció de les 

sales que tenen les institucions i la societat en general.  

 
Finalment, cal apuntar que l’extensa programació de discoteca que ofereixen actualment 

moltes sales de concert, és deguda a aquesta optimització dels recursos, ja que aquesta 

programació no te un cost tant elevat com la producció d’un concert i atreu a gent, sobretot 

joves, que a més de pagar una entrada, consumeixen a la barra i, d’aquesta manera, generen 

ingressos per la sala sense que aquesta tingui despeses tan grans com les pot tenir en un 

concert. No obstant això, aquest tipus de programació i la finalitat de lleure que té la 

discoteca, ha ajudat a mantenir aquesta percepció social de la sala com a espai d’oci o 

entreteniment i no pas com a cultura, cosa que, com ja s’ha pogut comprovar, defensa el 

sector sencer, incloent aquests espais. 
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3.2.2. CATALUNYA, PAÍS DE FESTIVALS 
 
S’ha considerat important dedicar un apartat de l’anàlisi territorial als festivals, donat que és 

un format d’exhibició de música en viu que ha crescut de forma excepcional a Catalunya 

durant els darrers cinc anys i ha tornat el territori català, com diu el propi títol d’aquest 

apartat, en un País de festivals.  

 
Segons la Generalitat de Catalunya, existeixen més de 360 festivals repartits per tot el territori 

de titularitat pública i privada, tot i que el 20% es concentra a la ciutat de Barcelona i voltants, 

donat que, com s’ha especificat abans, la densitat de població és més elevada i les propostes 

proliferen amb més facilitat. De fet, els festivals de naturalesa privada més grans (en relació al 

pressupost i a l’assistència d’espectadors) i amb més reconeixement, son el “Primavera Sound” 

(191.800 espectadors) i el “Sònar” (111.980 espectadors), ambdós ubicats a la ciutat de 

Barcelona. 

 
No obstant, existeixen altres festivals de referència a Catalunya, no ubicats a la capital 

catalana, tot i que a nivell de pressupost i assistència d’espectadors no poden competir amb 

els anteriors. Aquests son L’Acústica de Figueres (90.000 espectadors), el festival “Jardins de 

Cap Roig” a Calella de Palafrugell (43.232 espectadors), “l’Acampada Jove” a Montblanc 

(30.000 espectadors) o el “Canet Rock” a Canet de Mar (27.000 espectadors). 

 
En el cas dels festivals de titularitat pública, aquests solen tenir una major programació 

gratuïta, subvencionada íntegrament per l’administració pública. També es considera festival 

públic, les festes majors o patronals que acullen a una gran massa de gent i on la seva part de 

programació de música en viu és la més extensa. En aquest cas, els dos festivals de titularitat 

pública a Catalunya son la “Mercè Música” (Barcelona – 253.623 espectadors) i les “Fires de 

Sant Narcís” (Girona – 120.000 espectadors)25. 

 
Durant els darrers anys, els festivals a Catalunya han arribat gairebé a doblar el seu nombre. El 

42% dels festivals existents a Catalunya a dia d’avui, tenen menys de 9 anys d’antiguitat, 

mentre que el 32% en tenen més de 20. El 26% restant, son festivals d’entre 10 i 19 anys 

d’antiguitat, dades a través de les quals es pot extreure la joventut de gairebé la meitat dels 

festivals catalans. Tots aquests festivals estan repartits al llarg de l’any, però els mesos on es 
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celebra una major quantitat son als d’estiu; juliol i agost, mentre que els mesos on se celebren 

menys festivals son al gener, maig, juny i desembre.  

 
Tot i la gran quantitat de festivals que hi ha, és important tenir en compte el repartiment tant 

d’espectadors com de pressupost. En el primer cas, a Catalunya, tan sols el 3% dels festivals 

acull a més de 80.000 espectadors, mentre que el 44% n’acull menys de 3.000. Aquestes dades 

son suficients per interpretar la desigualtat que existeix entre els festivals. Gairebé la meitat 

son festivals petits, una gran part son mitjans i tan sols un 3% es poden considerar grans 

festivals26.  

 
De la mateixa manera, les dades anteriors es corresponen amb les dels pressupostos que 

manegen. Tan sols el 10% dels festivals tenen un pressupost superior als 900.000 euros, 

mentre que el 51% en té menys de 80.000. Aquest fet, corrobora la interpretació anterior 

sobre la desigualtat entre els festivals. La major part, son realitzats amb un pressupost inferior 

a 80.000 euros, tot i això s’haurien d’estudiar els festivals que es contemplen dins d’aquest 

percentatge, ja que pot ser que, entre aquests, també hi hagi desigualtats.  

 
Donat que aquestes dades tan sols es poden extreure de l’informe realitzat pel Departament 

de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Catalunya, país de festivals, i es contemplen els 

festivals que reben recolzament econòmic per part del departament, és complicat fer un 

anàlisi més exhaustiu i, tot i que és una qüestió interessant, no és l’objectiu final del present 

estudi. 

 
També resulta interessant observar la importància que dona el Departament de Cultura a la 

realització d’aquest tipus d’espectacles de música en viu, ja que existeixen ajuts específics per 

als festivals i, de fet, com ja s’ha especificat anteriorment, l’any 2013 van posar en marxa un 

mecanisme d’ajuts específics, també per a festivals, en forma híbrida entre la subvenció a fons 

perdut i préstec públic sense interessos: Els ajuts Reintegrables, que l’any 2015 ja van superar 

els ajuts subvencionats a fons perdut per la música en viu i que tan sols poden optar aquells 

festivals amb un pressupost superior a 500.000 euros, que com s’ha vist abans, conformen un 

20% dels festivals catalans. 

 
En definitiva, Catalunya, país de festivals és l’eslògan que millor defineix el panorama del 

sector musical dels darrers cinc anys. Una bombolla que ha anat augmentant des del 2009 i 

que està composta per un minifundisme important de petites organitzacions, pressupostos i 
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reduïdes audiències, per una part i, per un altra, per una petita part de grans festivals amb 

grans pressupostos i una gran assistència27. 

 
Durant l’últim any es pot observar com els grans festivals sobreviuen o perden força i als 

festivals mitjans els costa mantenir-se o desapareixen mentre els petits proliferen recolzats per 

models autogestionats28, no obstant, els festivals de música s’han erigit com a plataformes de 

promoció per als artistes emergents, viables i amb un gran impacte econòmic pel territori on 

es duen a terme gràcies als efectes econòmics indirectes i induïts que provoquen aquests 

esdeveniments.  
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3.2.3. EL PÚBLIC CATALÀ EN L’ÀMBIT MUSICAL 
 
Com qualsevol altre sector relacionat amb l’espectacle en directe, la música en viu depèn, en la 

seva totalitat, del seu públic. La màxima d’un artista, generalment, és atreure al públic perquè 

escolti la seva música o assisteixi als seus concerts, fent que els espectadors valorin el seu 

treball, com a mínim, en l’aspecte artístic, cosa que el farà atractiu pels promotors. Aquests 

últims també busquen l’atracció del públic, tot i que en un sentit més funcional. El promotor 

necessita al públic per mantenir l’estructura econòmica de l’esdeveniment. Aquest és el que 

finalment ha de comprar l’entrada i, per tant, també forma part essencial del finançament 

d’un espectacle de música en viu. El públic es torna la vara de mesurar l’èxit o el fracàs d’un 

concert i, en general, la percepció de qualitat que tindrà la societat d’aquest concert (artista, 

sala, organització, condicions, preu de l’entrada, etc). Alhora, també és important mencionar la 

importància del públic per a altres agents que també intervenen en el decurs de l’organització i 

gestió d’un concert com poden ser els patrocinadors, que recolzaran projectes amb projecció 

d’èxit basant-se, sobretot, en els espectadors que atrauen.  

 
Per aquests motius, és imprescindible conèixer el públic del sector i l’hàbit d’assistència a 

concerts del mateix, tant com les tipologies de públic que hi pot haver en un mateix territori 

partint de la base que els gustos son personals, tant com dels estils musicals com de la forma 

de consumir música, però compartits, ja que es poden identificar segments de públics en 

diferents categories, segons el públic objectiu que es busqui. És primordial saber quin tipus de 

públic és el que es vol atreure (objectiu) i estudiar si és possible fer-ho amb el producte o els 

mitjans amb els que s’està produint. Per exemple, un artista que fa música infantil, ha de 

buscar, en primera instància, públic infantil que és potencial afí a l’estil que fa i ha de buscar 

l’espai que s’adeqüi a aquest tipus de públic. Seria il·lògic que un artista de música infantil 

volgués atreure a públic de més de seixanta anys, en un espai pensat per a joves. No obstant, 

els últims anys, s’està augmentant l’espectre d’experimentació, sobretot musical i teatral, amb 

el públic i en alguns casos aquesta regla s’ha trencat. N obstant, la fórmula corrent i general de 

projecció d’un artista o espai musical, cap al públic, és buscar el que més afinitat tingui amb el 

seu producte. 

 
En relació amb el públic català, gràcies a les “Enquestes de participació cultural a Catalunya 

2015” elaborades pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya els anys 2014 i 

2015, es poden conèixer de forma quantitativa, els sectors culturals on més i on menys 

participació tenen els catalans.  
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En primer lloc, s’ha de fer una diferenciació entre escoltar música i assistir a concerts. En 

relació al primer, cal indicar que és una activitat molt estesa entre la població catalana, ja que 

és de fàcil accés i es pot realitzar individualment sense haver de desplaçar-se. En el cas dels 

concerts, però, és important mencionar les dificultats que hi poden haver per realitzar aquesta 

activitat, ja que cal tenir en compte l’espai on la persona s’ha de desplaçar i, molts cops, la 

despesa que suposa assistir a un concert (en alguns casos l’entrada o el cost de desplaçament). 

En comparació amb altres activitats, que la Generalitat de Catalunya considera culturals, 

l’assistència a concerts a Catalunya (47,8%) està per sota de la mitja (50,39%), en canvi, 

escoltar música, és de les activitats culturals més practicades (71,6%). Juntament amb veure la 

televisió, navegar per Internet, escoltar la ràdio o llegir llibres, són les activitats més 

destacades entre els catalans, en canvi, anar a la biblioteca o anar al cinema son algunes de les 

activitats que estan per sota de la mitja. 

 
La diferencia de participació entre aquests sectors és deguda, en gran mesura, al 

desenvolupament de les noves tecnologies dins de la cultura. Aquest fet afecta a tots els 

sectors culturals. En el cas de l’audiovisual, la facilitat de descarregar pel·lícules o veure-les on-

line, juntament amb el cost de l’entrada al cinema, i el fet d’haver de desplaçar-se, fa que el 

públic català redueixi la seva assistència a aquest tipus d’espais. El mateix succeeix amb la 

música. Les descàrregues o les noves plataformes per escoltar música sense haver de 

desplaçar-se, fan que la venta de discos en format físic i l’assistència a concerts es vegi 

reduïda. No obstant això, el format en viu de té un component únic que només es pot observar 

en obres de teatre o concerts, exhibicions en directe amb un component socialitzador on es 

comparteix una experiència, valor principal d’aquest tipus d’espectacles. 

 
Un detall de la gràfica que crida l’atenció és el baix percentatge de videojocs i jocs de mòbil, 

sent tant comuns a la nostra vida quotidiana i tant estesos entre la societat, sobre tot entre els 

més joves. No es fa cap explicació al respecte a l’Enquesta de participació cultural a Catalunya 

2015, però tot i que aquest projecte no tracta del sector del videojoc, seria interessant veure la 

seva evolució els darrers anys i la causa de tant baixa participació a Catalunya, segons aquesta 

enquesta. 

 
En relació al tema que ocupa el present escrit, com s’ha dit anteriorment, cal concretar, en el 

cas de la música en viu, el tipus d’espectadors que existeixen a Catalunya i el seu hàbit 

d’assistència a concerts. Segons els informes fets pel mateix Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya sobre “Els hàbits musicals a Catalunya” els anys 2014 i 2015, podem 

extreure que hi ha quatre variables bàsiques que construeixen el panorama dels hàbits 
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musicals del públic català. Aquestes son: la variable generacional, la variable personal, la 

variable econòmica i la variable tecnològica. 

 
En primer lloc, des de l’òptica de la variable generacional, s’observa que els interessos 

musicals i l’assistència a concerts són molt diferents depenent de la generació a la que pertany 

la població. Segons l’informe d’hàbits musicals a Catalunya 2015, els nascuts a la dècada dels 

anys cinquanta, tenen un interès més elevat per la música clàssica (4,70 sobre 10), i l’interès 

per la música moderna és lleugerament més baix (4,19 sobre 10), tot i això, es pot apreciar que 

tots dos son interessos baixos, ja que no arriben als 5 punts, que seria un interès mitjà. A les 

següents, en canvi, es pot veure com varien els interessos. L’interès en música clàssica 

descendeix i el de la música moderna creix a mesura que les generacions es van apropant a la 

dels anys noranta, on l’interès en la música clàssica és el més baix (3,58 sobre 10) i el de la 

música moderna és el més alt (7,16 sobre 10).  

 
En referència a l’assistència a concerts de música en viu, des de la perspectiva generacional, es 

pot observar com la franja d’edat més alta en assistència és entre els 25 i els 34 anys, seguida 

de la franja entre 20 i 24 anys. La següent franja és entre 14 i 19 anys, seguida dels que estan 

entre 35 i 44 anys, de 45 a 54, més de 65 i de 55 a 64.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directament relacionada amb l’anterior, la variable personal tracta de diferenciar, segons les 

etapes del cicle vital, les situacions personals de cada franja, factor del que dependrà la seva 

assistència a qualsevol tipus d’espectacles i, en concret, a concerts. Segons l’Enquesta de 

participació cultural a Catalunya 2015, existeixen 9 categories que corresponen a tres grans 

etapes del cicle vital: 
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Gràfica 6. INTERÈS PER ASSISTIR A CONCERTS A 
CATALUNYA 2014  
(per generació) 

Música clàssica Música Moderna 
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Etapa de joventut del cicle vital 

Estudiants: Joves estudiants entre 14 i 34 anys que viuen a casa dels seus pares i, normalment, 

sense una feina fixa, cosa que provoca no tenir, normalment, recursos suficients per poder 

assistir a concerts. 

 
Joves no emancipats: Persones de fins a 34 anys que es troben treballant o a l’atur però viuen 

a casa dels pares. Aquesta franja d’edat, en el cas de les que tenen feina, és de les que té més 

assistència a concerts, ja que tenen recursos econòmics suficients per fer front a les despeses 

que suposa assistir a un concert. 

 
Joves emancipats i parelles joves sense fills: Son persones entre 20 i 34 anys que viuen soles o 

en parella sense fills. Hi ha un gruix de persones que es troba en situació d’atur tot i que la 

majoria de gent en aquesta franja d’edat treballa. Son la franja de la població que més 

assisteixen a concerts donat que tenen, en la seva majoria, una feina estable, possibilitats 

econòmiques per pagar les despeses que suposa assistir a un concert i no tenen fills 

dependents al seu càrrec, així que poden dedicar part del seu temps lliure a assistir a aquest 

tipus d’espectacles. 

 
Etapa de maduresa del cicle vital 

Parelles amb fills menors de 14 anys. Paradoxalment, són les que tenen una taxa més alta 

d’assistència a espectacles (49,9%), no obstant, la majoria assisteixen a espectacles destinats al 

públic familiar. L’assistència a concerts és més baixa. 

 
Famílies monoparentals: Gent entre 35 i 64 anys que viuen amb un dels progenitors i, com a 

mínim, amb un fill al seu càrrec. Son persones que normalment no assisteixen a concerts 

donada la situació familiar. S’han de fer càrrec sols dels seus fills i tenen la percepció de no 

tenir temps per assistir a espectacles de cap tipus. 

 
Parelles sense fills i adults sense parella: Gent entre 35 i 64 anys que viuen amb la seva parella 

però no tenen fills o viuen soles.  

 

Etapa de vellesa del cicle vital 

Jubilats que viuen sols: Jubilats amb més de 65 anys que viuen sols. Hi ha persones amb 

dependència i sense dependència. Les primeres no solen assistir a cap tipus d’espectacles, en 
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canvi les segones sí. De tota manera, com s’ha vist anteriorment, aquesta franja de persones 

sol assistir en la seva majoria, pel que fa a concerts, als que son de música clàssica o de 

cantautor. 

 
Jubilats: Jubilats amb més de 65 anys que viuen acompanyats, normalment, de la seva parella 

o família. De la mateixa manera que l’anterior, els que son dependents, no solen assistir a cap 

espectacle. Els que no ho son, si assisteixen a concerts, son de música clàssica29. 

 
Arrel d’aquesta diferenciació que fa el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 

es poden identificar el tipus de públic que existeix a Catalunya i els avantatges o inconvenients 

que es tenen a l’hora d’adreçar-se a un segment de la població en concret, plantejant, així, les 

estratègies que s’han de dur a terme depenent del projecte que es vulgui realitzar i de la franja 

d’edat dels espectadors a qui vagi adreçada. 

 
La variable econòmica és la més visual i la que més és utilitzada per justificar la no assistència 

a espectacles culturals i, per tant, a espectacles de música en viu. La crisi econòmica, com s’ha 

dit a l’inici, ha sigut un element clau en la davallada del sector i, com no podia ser d’altra 

manera, també ha modificat els hàbits de consum a Catalunya. Un 46,2% dels catalans ha 

reduït la seva despesa cultural durant els darrers anys. El perfil que ha reduït més aquesta 

despesa son les parelles amb fills menors de 14 anys (55,0%) i les famílies monoparentals 

(59,6%)30.  

 
En general, la despesa cultural ha minvat de la mateixa manera que els hàbits d’assistència a 

espectacles. En el cas dels concerts de música en viu, com s’ha comentat anteriorment, 

l’augment de l’IVA, amb el conseqüent augment del preu de les entrades i la percepció que es 

té entre la població de que els preus pels concerts de pagament son massa elevats, sumat a la 

crisi econòmica que sofreix la població i la consideració d’aquest tipus d’esdeveniments com a 

entreteniment, ha fet que siguin de les activitats on la seva assistència s’ha vist més reduïda. 

Tot i això, cal apuntar que bona part dels concerts als que assisteix la gent, segons l’informe 

d’hàbits musicals a Catalunya 2015, son gratuïts (44,9%), cosa que es contradiu, 

paradoxalment, amb el primer motiu de justificació per no assistir a un concert. El fenomen de 

la gratuïtat dels concerts és un mecanisme que es va posar en marxa en el moment que es va 

                                                           
29

 MOSTERIO, Sergi i LÓPEZ, Isabel. (2015). Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya: 
Enquesta de participació cultural a Catalunya 2015, p. 6. 
30

 MOSTERIO, Sergi i LÓPEZ, Isabel. (2015). Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya: 
Enquesta de participació cultural a Catalunya 2015, p. 8. 
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notar el descens d’assistents a concerts de música en viu, per atreure’n més, però aquest fet 

ha comportat que, a dia d’avui, la gratuïtat de molts concerts faci que el preu de compra d’una 

entrada pel mateix tipus d’espectacle sempre es tingui la concepció de que és car. De la 

mateixa manera, molts cops es prenen, els esdeveniments musicals gratuïts, com concerts de 

poca qualitat, cosa que també fa reduir l’assistència. 

 
Entre els motius de la “no-assistència” a concerts, es troben quatre barreres principals 

identificades per la Generalitat de Catalunya31. En primer lloc, com s’ha dit anteriorment, el 

motiu principal que impedeix als catalans assistir a un concert és el preu (61,2%), en segon lloc, 

la manca de temps (35,6%), seguit de la manca d’interès (16,6%) i per la manca d’oferta. 

Aquesta última es divideix entre els que manifesten la impossibilitat d’assistència per la 

llunyania del lloc de residència (16,4%) i els que declaren que l’oferta que reben no s’ajusta als 

seus gustos o interessos (9,4%).  

 
Aquestes “barreres”, estan directament relacionades amb la variable generacional, ja que, per 

exemple, la barrera del preu, afecta especialment a les generacions més joves, donat que, com 

s’ha vist anteriorment, no disposen d’ingressos suficients o fixes. En el cas de la generació dels 

seixanta, té major incidència la barrera del temps, ja que la dedicació als fills i la feina, no deixa 

espai per realitzar aquest tipus d’activitats. Segons l’informe dels hàbits musicals a Catalunya 

de la Generalitat, el factor de la mobilitat, en el cas de la generació dels cinquanta, està 

associada amb qüestions de salut mentre que en la generació dels noranta, està més 

relacionada amb el fet de no tenir recursos propis per viatjar fins al lloc de l’espectacle, 

absència de vehicle propi o impossibilitat de combinacions d’horaris del transport públic.  

 
En aquest punt, entra en joc la variable tecnològica. Les noves tecnologies fan que es pugui 

consumir cultura sense necessitat de desplaçar-se ni de gastar diners i amb la possibilitat de 

gaudir diàriament a qualsevol moment. La majoria de llars catalanes han sofert un “procés de 

digitalització” dels seus equipaments. Segons l’Enquesta de participació cultural a Catalunya 

2015, gairebé un 80% de llars disposa d’Internet, més d’un 40% compte amb una tauleta 

portàtil, més d’un 20% té smart TV i fins a un 75,2% tenen un smartphone o telèfon mòbil 

intel·ligent personal. Aquesta digitalització ha generat una transformació en els usos i 

pràctiques culturals de la societat. La personalització dels continguts i l’adaptació de les 

activitats culturals a les necessitats o conveniències d’un mateix ha jugat un paper fonamental 

en aquesta transformació. En el cas de la música, com s’ha mencionat anteriorment, el fet de 
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 MOSTERIO, Sergi i LÓPEZ, Isabel. (2015). Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya: 
Enquesta de participació cultural a Catalunya 2015, p. 20. 
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poder descarregar gratuïtament qualsevol cançó de qualsevol artista sense haver de comprar 

el disc físic complet i la possibilitat de personalitzar llistes de reproducció tan sols amb les 

cançons que un vol, juntament amb l’aparició de plataformes de reproducció de música com 

Spotify, Deezer, Groveshark i Itunes, entre d’altres, ha fet que les vendes de discos siguin cada 

cop menors i que la industria discogràfica hagi arribat al punt d’entrar en una crisi permanent 

des de l’aparició del format mp3.  

 
En el cas de la música en viu, per un costat, el fenomen streaming i plataformes de 

reproducció de vídeo on-line com Youtube o Vimeo, entre d’altres, ha fet que els concerts es 

puguin veure assegut al sofà de casa i, fins i tot, es puguin visualitzar, de forma diferida, 

concerts antics. La importància de la imatge avui en dia, a causa de les plataformes nombrades 

i de les xarxes socials, ha fet que creixi la importància d’elements del món musical que fins ara 

havien tingut un paper secundari com ara el videoclip, molts cops, amb una producció més 

desenvolupada que la pròpia cançó. Avui en dia, un esdeveniment cultural no es defineix tan 

sols per la simple assistència, sinó també per la possibilitat de contactar amb l’artista, 

compartir experiències fent fotografies o vídeos i pujant-les a les xarxes socials amb un 

hashtag mitjançant, fins i tot el propi telèfon mòbil, aparell que permet que aquest procés 

d’interacció sigui instantani. La gent s’ha tornat “prossumidora” o consumidora activa de 

certes pràctiques culturals, tot i que en molts casos, de forma comunicativa o de difusió de les 

seves pròpies xarxes socials. 

 
De la mateixa manera que, com s’ha comentat amb anterioritat, la tecnologia ha modificat 

certes pràctiques del sector musical (plataformes de difusió d’artistes, pàgines web, difusió i 

venda del producte on-line, etc.) des de la òptica del públic, també ha transformat la forma 

d’accedir i consumir cultura. El que abans era indispensable per poder realitzar una activitat 

cultural, en molts casos, s’ha tornat prescindible, com per exemple, el format en paper del 

llibre, el format físic del disc de música o en el cas de l’espectacle en viu, la mateixa assistència 

al concert. No obstant, en aquest últim cas, el valor de l’experiència i la socialització de 

l’espectacle segueix tenint un valor fonamental en aquest sector.  

 
Després de veure les quatre variables anteriors, es pot observar que totes elles son 

transversals i estan relacionades entre si. Entre totes, conformen el públic heterogeni que 

existeix a Catalunya i ajuden a segmentar-lo i a identificar el públic objectiu de cada sector i 

cada projecte concret. 
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 En relació a l’estat actual de l’assistència a concerts a Catalunya, cal destacar que l’any 2015, 

va augmentar quatre punts percentuals, de 29,8% a 33,8%, dada similar a la del 2012. Aquest 

lleu augment, tot i no ser una dada massa rellevant, significa un petit repunt que pot marcar la 

tendència dels propers anys, que tot i patir alguns alts i baixos, podria mantenir un creixement 

lent però constant. No obstant això, cal dir que les dades, avui en dia, segueixen sent poc 

esperançadores, ja que segons l’Anuari de la Música 2015, 7 de cada 10 catalans (66,2%), no va 

a cap concert en tot l’any, mentre que tan sols un 5,6% dels catalans assisteixen a sis o més 

concerts32. La freqüència mitjana d’assistència és de 3 a 4 concerts a l’any, bona part dels 

quals, com hem dit abans, son gratuïts (44,9%).  

 
El panorama no és gaire positiu i, des d’un punt de vista personal, juntament amb la 

conjuntura econòmica desfavorable, aquest fet també pot ser degut a una altra variable 

cultural: la desinformació per part del públic del que significa realitzar un concert, l’esforç i els 

recursos que hi ha darrera del preu de venda al públic i la percepció generalitzada de que la 

música en viu és una activitat d’oci i no pas cultural, cosa que, com ja s’ha vist anteriorment, 

acaba comportant problemes greus per a tots els agents que conformen el sector de la música.  
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 Anuari de la música 2015, número extraordinari de la revista Enderrock. Coedició ARC i Enderrock 
2015, p. 19. 
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3.3. ANÀLISI BENCHMARKING 
 
El caràcter únic del projecte en el món musical fa que no existeixi cap experiència similar 

coneguda. No obstant, com s’apuntava a l’inici d’aquest treball, s’ha decidit escollir com a 

model de referència l’escola de l’espectador que s’aplica al món del teatre i que ha agafat gran 

força els darrers anys.  

 
A continuació, es presenten i s’analitzen els models de similars i de referència pel projecte, 

dels quals s’extreuen idees per aplicar al mateix. 

 
Escuela del Espectador – Argentina  

Com ja s’ha explicat anteriorment, l’escola de l’espectador a Argentina, impulsada per Jorge 

Dubatti, pioner d’aquesta dinàmica de treball amb espectadors del teatre, es duu a terme 

entre març i desembre des de l’any 2000, i consta de classes d’anàlisi dels espectacles teatrals 

que hi ha en cartellera a la ciutat de Buenos Aires. A les classes hi participa un grup entre 15 i 

25 espectadors, els creadors de l’obra que es pretén analitzar i la coordinació del projecte 

Escuela del Espectador, entre els quals hi consta el mateix Dubatti. 

 
Aquesta experiència ha arribat a obtenir un gran èxit a la ciutat de Buenos Aires i, fins i tot, 

s’ha estès a d’altres ciutats provincials d’Argentina com Córdoba, Rosario o Neuquén. L’efecte 

multiplicador d’aquesta experiència també s’ha traslladat a altres països llatinoamericans com 

Mèxic (Ciutat de Mèxic), Uruguai (Montevideo) i Xile(Santiago de Xile).  

 
Tot i l’èxit del projecte a Argentina, cal tenir en compte la dinàmica i filosofia del públic de 

teatre argentí. Aquest tipus d’espectador no és el mateix que l’espanyol o el català. La tradició 

teatral a Argentina està molt més desenvolupada i arrelada dins la societat. Des de les escoles i 

instituts on assíduament es porten els alumnes a veure representacions teatrals, fins a la vida 

privada familiar, on es té una cultura d’assistir al teatre molt més desenvolupada. Per aquest 

motiu, és complicat esperar que en el cas català, un projecte d’aquesta tipologia adquireixi 

l’èxit que te a Argentina.  

 
Festival Internacional Outono de Teatre de Carballo (FIOT) – Galícia  

Arribant a la península, hi ha alguns exemples similars a l’escola de l’espectador argentina. Un 

dels més reconeguts és l’escola de l’espectador a Galícia. Aquest projecte és dirigit i coordinat 

per Camilo Franco, un dels crítics de teatre més rellevants de Galícia. Es tracta d’una activitat 
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dirigida a qualsevol persona que vulgui aprendre o ampliar la seva mirada i visió sobre les arts 

escèniques.  

 
Aquest projecte es duu a terme des del 2014 i està emmarcat dins del Festival Internacional 

Outono de Teatre de Carballo (FIOT), que dura del 25 de setembre al 31 d’octubre.  

 
És un espai d’aprenentatge on el mateix Camilo Franco, facilita als assistents, les claus per la 

comprensió i anàlisi dels espectacles duts a terme en el context del mateix festival. Es tracta 

d’aules obertes on es tracten diversos temes que insereixen en el teatre, tant a nivell artístic 

com tècnic (text, art gestual, llum, so, direcció, interpretació, entre d’altres).  

L’objectiu principal d’aquesta activitat és apropar al públic al festival. També, dins del mateix 

FIOT, es complementa amb espais informals com “Café con...”, on abans de la representació 

de cada obra, alguns actors de la companyia que la representarà, es reuneix amb el públic per 

explicar la concepció de l’espectacle i la producció del mateix entre d’altres. Aquest és un punt 

interessant, ja que apropa als espectadors a conèixer la feina i l’objectiu darrere de l’obra a la 

que assisteixen i fa que aquests valorin l’obra des d’una perspectiva més àmplia33. 

 
Tot i el gran interès d’aquesta activitat, la dinàmica de les sessions és massa teòrica i, en el cas 

de la música seria de difícil aplicació si no s’acompanya de pràctiques més dinàmiques. També 

es denota un aspecte molt personalista. Tot i que en Camilo Franco és un reconegut escriptor i 

dramaturg gallec, es troba a faltar la presència de persones dedicades a cada element que 

composa la cadena de valor del teatre. En aquest cas,  el mateix Camilo Franco duu a terme 

totes les sessions des del punt de vista de la seva estratègia. 

 
No obstant això, el que sembla més interessant és la pràctica del “Café con...”, ja que els 

espectadors interactuen directament amb els artistes i/o creadors i comprenen el rerefons de 

l’obra i els processos que existeixen per arribar a l’exhibició de la mateixa. 

 
Auditori de Tenerife Adán Martín – Tenerife  

Sortint de la península però no del país, es pot trobar l’exemple de l’escola de l’espectador de 

Tenerife. Aquest projecte és desenvolupat en el context de l’Auditori de Tenerife Adán Martín, 

situat a la mateixa illa canària. És l’auditori més gran de l’arxipèlag i on es duen a terme les 

produccions musicals i teatrals més grans de les illes. 

                                                           
33

 Consultat el 22 de març de 2016 al lloc web: http://www.artezblai.com/artezblai/el-fiot-de-carballo-
imparte-por-segundo-ano-la-escuela-del-espectador.html  
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Aquest projecte es basa en una sèrie de trobades on un grup de ciutadans, sense necessitat de 

coneixements sobre el tema, assisteixen a sessions on es pot aprofundir sobre els llenguatges 

artístics que conformen la programació de l’Auditori Adán Martín. Els grups d’espectadors 

estan conformats per 15 persones i prenen part en tallers i trobades on es donen idees i eines 

de com analitzar un espectacle, coneixements introductoris de qualsevol gènere que formi 

part de la programació i xerrades específiques sobre cada espectacle.  

 
L’assistència a aquestes sessions és gratuïta i es promou la discussió, el consens i la crítica amb 

criteri a través d’aquestes sessions. El grup d’espectadors assisteix a espectacles de música, 

òpera i dansa amb l’objectiu de formar espectadors actius. 

 
Aquesta és una de les iniciatives més semblants al projecte que es vol desenvolupar amb 

aquest treball. No obstant això, dos factors principals, fan que no encaixi totalment amb la 

filosofia del Circuit Imprescindible. En primer lloc, les sessions que es duen a terme, son, 

principalment, per donar eines d’anàlisi dels espectacles. Tot i que és interessant, l’objectiu 

principal del projecte Circuit Imprescindible, també és donar a conèixer la realitat de tot un 

sector que treballa i viu de la música, des de l’artista fins al tècnic. En segon lloc, la tipologia 

d’espectacles que s’analitzen, tot i ser musicals, no son els mateixos que es plantegen al 

projecte. Els espectacles musicals que majoritàriament es programen a l’Auditori de Tenerife 

son de música clàssica, per tant, no s’analitzen, en cap cas, espectacles de música moderna. 

 
Agost Produccions 

Un dels models de referència a Catalunya com a projecte de participació d’espectadors amb el 

món del teatre son els tallers d’espectadors que desenvolupa la promotora Agost Produccions.  

 
Aquesta associació cultural desenvolupa diversos tallers en el marc del teatre, principalment a 

Barcelona, per a espectadors interessats en tornar-se actius i participar en el procés d’anàlisi i 

coneixement del procés creatiu del teatre.  

 
Els diferents tallers que ofereixen estan emmarcats dins de diferents espais: El Taller 

d’espectadors del festival Grec  es basa en tres fases principals que es duen a terme al llarg del 

més que dura el festival. La primera fase es tracta d’una trobada amb el director del festival, la 

segona, consta de l’assistència a cinc espectacles destacats del festival. I la tercera, al finalitzar 
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cada espectacle hi ha un espai de conversa i anàlisi amb els creadors del mateix on 

l’espectador pren la paraula i analitza l’espectacle34. 

 
El Taller espectadors al Mercat de les Flors, tracta de l’assistència d’un grup d’espectadors a 

vuit espectacles programats pel Mercat. Al llarg de vuit mesos, els espectadors participants, 

descobreixen nous creadors i propostes innovadores cada temporada. Després de l’assistència 

a aquests espectacles, s’hi duu a terme una sessió d’anàlisi dels mateixos, de crítica i 

d’aportacions per part dels espectadors. A més, el programa també consta d’una sèrie 

d’activitats paral·leles com assistència a assajos, visita a espais de creació, converses amb 

creadors, tallers d’escriptura i conferències35. 

 
L’ Escola de l’ Espectador a La Seca Espai Brossa, és el projecte que realitzen des de fa més 

temps. El 2015 es va realitzar la 10a edició. En aquest cas, es realitzen una sèrie de trobades 

amb els directors de diferents teatres a Barcelona i, el 2014, també amb el mateix Jorge 

Dubatti, director i fundador de l’Escola d’Espectadors a Buenos Aires. A més, els espectadors, 

assisteixen a tres espectacles representats a La Seca Espai Brossa de Barcelona i, 

posteriorment, son analitzats i comentats. 

 
Aquestes tres experiències dutes a terme per Agost Produccions, son innovadores dins del 

marc de la participació dels espectadors en el teatre, fruit de l’experiència de l’escola de 

l’espectador de Jorge Dubatti.  

 
Els diferents tallers s’adapten a cada espai on es realitzen i duen a terme activitats que 

encaixen perfectament amb la filosofia de formar a espectadors actius i crítics, capaços 

d’analitzar i entendre els processos teatrals. No obstant això, l’enfocament dels tres projectes 

està molt dirigit cap a l’àmbit més artístic. La part tècnica o de producció de l’espectacle teatral 

queda al marge. D’altra banda, altres activitats es poden traslladar al sector de la música, com 

ara les sessions amb professionals del sector, que expliquin la seva experiència 

 
El problema més gran que es pot trobar a l’hora de traslladar aquest tipus d’experiències al 

terreny musical és el preu. En el cas dels tallers proposats per Agost Produccions, tots tenen un 

preu que oscil·len entre els 60 i 80 euros per curs. Tot i això, també donen la possibilitat 

d’assistir a sessions individuals per preus més reduïts. De tota manera, el preu, pels 

espectadors musicals a Catalunya, seria una barrera difícil de superar. En la primera edició d’un 

                                                           
34

 Consultat el 23 de març de 2016 al lloc web: http://www.agostproduccions.com/index.php?/projects/taller-

despectadors-del-grec/  
35

 Consultat el 23 de març de 2016 al lloc web: http://mercatflors.cat/activitat/taller-despectadors-2015-16/#  

http://www.agostproduccions.com/index.php?/projects/taller-despectadors-del-grec/
http://www.agostproduccions.com/index.php?/projects/taller-despectadors-del-grec/
http://mercatflors.cat/activitat/taller-despectadors-2015-16/
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projecte sense experiències de referència en el camp musical, seria més adient suprimir el 

preu, per eliminar la barrera econòmica que pot suposar. 

 
Be SpectACTive! – Projecte europeu 

Des d’una perspectiva europea, un dels projectes d’intervenció i desenvolupament 

d’espectadors més importants, és el projecte comunitari europeu Be SpectACTive!, un projecte 

basat en la participació del públic i la creació d’espectadors actius en les arts escèniques 

contemporànies. 

 
Aquest és un projecte en el que participen  diverses institucions internacionals europees, des 

de teatres i festivals, fins a universitats i centres de recerca. És un projecte innovador i posa en 

contacte els artistes amb el públic a través de plataformes on-line com les xarxes socials.  

 
A través de la interacció dels espectadors amb els artistes, s’aconsegueix que els primers 

intervinguin i participin en el procés de creació d’una obra o espectacle. Des del projecte Be 

SpectACTive!, es produeixen amb aquest mecanisme, unes 12 representacions, tant de teatre 

com de dansa.  

 
És un projecte molt interessant i que involucra a l’espectador fins a un punt tan personal com 

és la creació artística. Els espectadors interactuen amb els artistes, fan recomanacions, 

observacions i opinions per tal de que aquest, vagi perfeccionant l’obra amb l’ajut dels 

espectadors virtuals. 

 
Tot i ser un projecte innovador i molt interessant, a l’hora de traslladar-ho al sector musical, es 

pot veure la impossibilitat, de moment, de dur a terme una plataforma similar. Com ja s’ha 

anat comentant, la diferència entre el públic d’arts escèniques i el musical és molt diferent. El 

públic objectiu de la plataforma Be SpectACTive!, és un públic amb inquietuds i demandes de 

participació activa en cultura, rebutjant el paper d’espectadors passius. Pel contrari, el públic 

musical no ha arribat a aquest estadi d’evolució i, tot i que existeixen plataformes on es 

convida al públic a participar més com a inversors i programadors (plataformes de 

crowdfounding com bandeed, cooncert o monta tu concierto), no se’ls dona una formació 

prèvia per fer-ho amb criteri i el marge de participació del públic és molt curt. En definitiva, el 

públic musical, encara no te la inquietud que pot tenir el de les arts escèniques. 

 
El projecte Circuit Imprescindible és un projecte que basa bona part de la seva filosofia i 

activitats en la formació del públic. Dels projectes anteriors, s’han extret algunes idees molt 
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valuoses, tot i que, com s’ha anat explicant al llarg del discurs, no es poden traslladar de 

manera directa al sector de la música. S’han de personalitzar i adaptar al públic musical. 

 
En relació al circuit, cal tenir en compte que existeixen altres circuits musicals, tant a Catalunya 

com a Espanya dels quals, de la mateixa forma que les experiències amb participació 

d’espectadors, es poden extreure idees i eines per dur a terme el present projecte. 

 
Artistas en Ruta (AIE)  

Aquest és un circuit de música estatal, desenvolupat per la Societat de Gestió d’Artistes i 

Executants (AIE). Es tracta d’un circuit dedicat als artistes emergents espanyols que, després 

de ser seleccionats per un jurat especialitzat, giren per diverses sales repartides per tot l’estat 

espanyol durant tres mesos. Un total de 38 artistes dividits entre música moderna, flamenc, 

clàssica i jazz, giren per diverses sales espanyoles durant un trimestre36.  

 
Aquest és un circuit interessant, però està dedicat a artistes amb una mínima trajectòria i 

reconeixement, com a mínim a nivell local, fet que l’allunya del Circuit Imprescindible. D’altra 

banda, no es té en compte el públic en cap de les seves fases. 

 
Joventuts Musicals de Catalunya 

Gairebé una quarantena d’associacions formen la Xarxa de joventuts Musicals de Catalunya, 

una xarxa formada al 1995 per la Federació de Joventuts Musicals de Catalunya, amb l’objectiu 

d’oferir, arreu del país, una sèrie de concerts de música clàssica de petit i mitjà format. Aquest 

circuit de concerts suposa l’única oferta musical en la programació municipal d’algunes 

poblacions. 

 
És un circuit amb una funció social i cultural molt marcada, tot i això, la tipologia de música 

que  promou no encaixa amb la que vol promoure el Circuit Imprescindible. De la mateixa 

manera, el públic no és part important del projecte. 

 
Estrella Damm · Curtcircuit (ASACC) 

El Curtcircuit és l’únic circuit de música moderna que existeix a Catalunya. Per aquesta raó és 

el més reconegut. És produït i coordinat des de l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya. 

Aquest fet permet programar concerts a totes les sales associades a l’entitat (més de 50), 

repartides per tota Catalunya. Es programen a artistes reconeguts i es finança a través de les 

                                                           
36

 Consultat el 23 de març de 2016 al lloc web: http://aie.es/musicaenaie/aie-n-ruta-artistas  

http://aie.es/musicaenaie/aie-n-ruta-artistas
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ajudes que rep l’associació per part de l’administració pública, Estrella Damm i d’altres 

patrocinadors privats. 

 
Tot i ser una experiència de referència a Catalunya, el target d’artistes a qui va dirigit el circuit 

son artistes amb un llarg recorregut i amb cert reconeixement. En aquest cas, el públic, tampoc 

juga un paper rellevant, cosa que si ho fan les sales, que acaben formant part d’una xarxa a 

través d’ASACC.  

 
Girando Por Salas (GPS)  

Finalment, el circuit musical més important a nivell estatal és el circuit Girando Por Salas. 

Aquest és un circuit que va néixer l’any 2009 per recolzar la música popular emergent. A través 

d’una iniciativa de la Federació Coordinadora del Circuit de Músiques Populars, l’Institut 

Nacional d’Arts Escèniques i la Música (INAEM), va destinar part del seu pressupost a aquest 

circuit concret. 

 
GPS té quatre objectius principals: El primer, és potenciar el sector de la música en directe i 

fomentar el reconeixement de la professió (exigint a les sales a oferir una experiència de 

qualitat pels artistes, i a aquests últims, a donar-se d’alta a la Seguretat social cada cop que 

realitzen un concert, entre d’altres), en segon lloc, és potenciar el desenvolupament de valors 

artístics emergents, facilitant a l’artista emergent un escenari fora del seu àmbit geogràfic 

natural. El tercer objectiu tracta de consolidar un circuit estable que afavoreixi la mobilitat dels 

artistes a sales de tot el territori espanyol. Finalment, el quart objectiu tracta de fomentar 

l’intercanvi entre artistes i públic de diferents procedències geogràfiques (Estatal i d’Europa).  

 
La dinàmica del circuit comença per un concurs de maquetes, on tots els artistes que vulguin 

(que no tinguin publicats més de tres EP’s), es poden inscriure i participar. De tots els grups 

inscrits, un membre representatiu de cada entitat que conforma la Federació Coordinadora del 

Circuit de Músiques Populars37, exerceix el seu vot. A part del vot del jurat, també es preveu un 

vot per la premsa i un altre pel públic. 

 
Finalment, es seleccionen 25 grups. Cadascun d’ells realitzarà una gira de set concerts per tota 

Espanya amb un catxet i dietes pagades per part del propi GPS.  

 

                                                           
37

 ACCES – Associació estatal de sales de música en directe; APM – Associació de promotors musicals; 
ARC – Associació professional de representants, promotors i mànagers de Catalunya; ARTE – Associació 
de representants tècnics de l’espectacle; MUSICAT – Associació professional de músics de Catalunya; 
Promusicae – Associació de productors de música d’Espanya i UFI – Unió fonogràfica independent. 
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La filosofia del projecte i els objectius de professionalització del sector i d’ajuda als artistes 

emergents, juntament amb la participació del públic a través del seu vot, fan de GPS un circuit 

de referència a l’hora d’enfocar el present projecte.  

 
Tot i això, cal esmentar que el públic, finalment no té l’última paraula per decidir si un artista 

entra al circuit. El públic té una participació residual però, en tot cas, es té en compte a l’hora 

de decidir els grups que hi participaran.  

 
No existeix cap altre exemple conegut de la mateixa tipologia que el present projecte al món 

de la música, no obstant això, a través de l’anàlisi fet sobre aquestes experiències més similars, 

en alguns aspectes, se’n poden extreure idees i eines necessàries per dur-lo a terme de forma 

coherent i realista. 
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3.4. ANÀLISI D.A.F.O. 
 
En aquest apartat, després de l’estudi anterior, es presenten i s’analitzen els aspectes a tenir 

en compte abans de plantejar qualsevol projecte. Això es realitzarà mitjançant l’eina d’anàlisi 

DAFO, una eina que serveix per visualitzar tots els agents que cal tenir en compte a l’hora de 

formular un projecte, tant a nivell intern (factors que es poden controlar) com a nivell extern 

(factors que provenen de l’exterior i que no es poden controlar). 

 
La finalitat d’ús d’aquesta eina és trobar punts d’encreuament entre els aspectes externs i els 

interns, a fi i efecte de cobrir les dificultats que tenen els primers, amb els avantatges dels 

segons. 

 
Anàlisi interna: Debilitats 

 Projecte sense experiències similars. No es pot aplicar cap model ja existent. És difícil 

saber l’acceptació i l’èxit que tindrà aquest projecte entre el públic català. 

 

 Manca de recursos propis. Al ser un projecte de nova creació, tot i estar dins del marc 

de Les Cases de la Música, no disposa d’un pressupost propi suficient com per dur a 

terme totes les activitats que es proposen. 

 

 Gratuïtat de participació en el projecte. No es cobrarà la participació dels grups 

d’espectadors a les activitats del projecte, ja que, com a mínim en la seva primera 

edició, es volen posar les mínimes barreres possibles perquè el públic hi participi i, 

l’econòmica, n’és una important. De fet, els desplaçaments que s’hagin de fer i les 

dietes dels mateixos grups d’espectadors, aniran a càrrec de l’organització.  

 

 Projecte molt extens. La duració del projecte (8 mesos), sobre tot, l’etapa de formació 

(6 mesos), fa perillar l’atenció continuada del públic assistent. 

 

 Etapa de formació poc atractiva. Relacionat amb l’anterior, l’etapa de formació, en 

alguns casos, pot ser la menys atractiva, ja que demana més temps i dedicació per part 

dels espectadors. 
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Anàlisi interna: Fortaleses 

 Bases de dades de la Xarxa de Cases de la Música. Gràcies a les dades que es poden 

extreure dels arxius de Les Cases de la Música, es poden tenir contactes i coneixement 

del públic i artistes que hi participen habitualment. 

 

 Projecte positiu pel sector. És un projecte que ressalta la importància de tots els actors 

que integren el sector i els dona a conèixer al públic, perquè aquest, finalment, 

conegui l’entramat que hi ha darrera d’un concert. Tots els subsectors de la música hi 

participen. 

 

 Caire social del projecte que pot atreure a les Institucions Públiques. És un projecte 

que dona resposta una necessitat del sector que l’administració pública no pot cobrir: 

la formació del públic i la i el reconeixement del sector professional de la música. 

 

 Equip humà professional. Tant l’equip coordinador com l’extern (responsables de Les 

Cases de la Música, professionals del sector, entre d’altres), coneixen la dinàmica del 

sector i, donats els projectes de formació i exhibició a Les Cases de la Música, tenen 

experiència en aquests àmbits. 

 

 Projecte únic. No hi ha cap altre projecte igual conegut, fet que també el fa atractiu tot 

i que insegur. 

 

 Projecte que engloba formació i exhibició. Per una banda, la confluència entre 

ambdues, fa que el públic, mitjançant la formació, pugui valorar l’exhibició musical 

com a fet cultural i no només com a entreteniment, i per l’altra, el fet de culminar una 

formació amb la programació d’una exhibició, fa aquest projecte més atractiu per als 

espectadors. 

 
Anàlisi externa: Amenaces 

 Públic no acostumat a aquest tipus d’activitats. No existeix cap formació per a públic 

musical, cosa que crea inseguretat a l’hora de valorar l’èxit de la convocatòria per 

formar part d’un grup d’espectadors que realitzi aquesta activitat. 

 

 Artistes no coneguts i, per tant, poc atractius per al públic general, cosa que fa perillar 

l’èxit dels concerts, tant del concurs com de la gira. 
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 Situació econòmica de contenció per part de l’administració pública. Dependre del 

finançament de l’administració pública avui en dia és perillós, ja que no és fàcil obtenir 

les ajudes que es demanen. No obstant, pel caràcter social i innovador del projecte, és 

fonamental l’aportació de recursos públics. 

 

 Poca credibilitat d’elecció dels guanyadors del concurs per part dels espectadors. El fet 

de que siguin els espectadors qui escullin els grups guanyadors del concurs d’artistes, 

pot provocar un sentiment de poca professionalitat o poca credibilitat objectiva de la 

selecció. 

 

 Projecte poc atractiu per als patrocinadors privats pel seu caràcter social i sense 

experiència.  

 
Anàlisi externa: Oportunitats 

 Recolzament per part de la Xarxa de Cases de la Música. Aquest projecte s’organitzarà 

com a un més de les Cases de la Música, tot i que gestionat des d’una associació de 

nova creació amb un equip de treball concret. 

 

 Recolzament de les diferents associacions que conformen el sector. Mitjançant aquest 

suport, es podrà tractar aquest projecte com la primera iniciativa en col·laboració per 

tots els agents del sector. Pot ser una oportunitat per començar a articular 

correctament el sector de la música a Catalunya. 

 

 Gran quantitat de grups emergents i novells a qui els pot interessar donar-se a 

conèixer i entrar al circuit professional mitjançant aquest projecte. 

 

 Descentralització de Barcelona. És un projecte que no es duu a terme a Barcelona, on 

es condensen una gran quantitat de sales de concerts i on es produeix un alt 

percentatge de l’activitat cultural catalana. Els espais de Les Cases de la Música, son 

referents en els seus propis territoris i la competència que tenen és menor que 

qualsevol sala de Barcelona. D’altra banda, el fet de realitzar un projecte a diferents 

ciutats, dona un valor afegit al projecte de descentralització i proximitat amb el 

territori de cada Casa de la Música.  

 

 Possibilitat de reproduir el projecte a d’altres xarxes (de sales, espais socials, escoles 

de música, etc). És un projecte base que pot ser utilitzat a qualsevol altre xarxa o 
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circuit musical i que ha de servir per generar un efecte multiplicador i estendre la 

dinàmica de formació del públic per canviar la concepció tan sols ociosa de la música. 

 
Tot i ser un projecte sense experiències similars en les que emmirallar-se i extreure idees, es 

compte amb l’experiència en formació de públic del teatre, que es compon d’alguns aspectes 

que es poden traslladar a l’àmbit musical,  i amb el suport de les Cases de la Música, qui també 

tenen un gran sentit de defensa de la música com a cultura i desenvolupen projectes de 

formació artística i professional.  

 
En l’aspecte econòmic, és important destacar, també el recolzament de les diverses 

associacions del sector, les quals, amb una aportació mínima, faran possible en bona part, 

aquest projecte, de la mateixa manera que les ajudes atorgades per les administracions locals 

de cada territori on estan ubicades les diferents Cases de la Música, l’administració central 

(Generalitat de Catalunya), diputacions i els ajuntaments.  

 
En relació a la duració del projecte, tot i ser extens, està dividit en tres activitats principals que, 

juntament amb el dinamisme de les sessions formatives i amb la culminació del projecte, on 

els espectadors decideixen quins grups giraran, fa que el projecte sigui molt atractiu per als 

espectadors interessats en la música en viu. 

 

Finalment, cal apuntar que tot i que els artistes que participin al concurs i a la gira no siguin 

reconeguts, el valor afegit d’haver sigut escollits pel públic i el ressò a les xarxes socials dels 

mateixos  espectadors, Cases de la Música, organització del Circuit Imprescindible i dels propis 

artistes, juntament amb el fenomen boca-orella i el baix preu de les entrades, poden fer que 

l’assistència de públic als concerts no sigui un fracàs. 
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4. EL PROJECTE: CIRCUIT IMPRESCINDIBLE 
 

Arrel de la concepció que te generalitzada la societat d’avui en dia sobre la música, percebuda 

únicament com a oci i no com a cultura, com ja s’ha explicat anteriorment, te com a 

conseqüència una percepció similar per part de moltes institucions públiques, cosa que es 

reflexa en les polítiques culturals que regulen aquest sector, en alguns casos, inexistents.  

 
Com ja s’ha mencionat, partint de la reflexió personal, s’ha de modificar la percepció social que 

es té de la música perquè la política també en prengui consciència, va sorgir la idea de realitzar 

una activitat participativa de tots els agents que integren la cadena de valor de la música en 

viu. Des de la creació (artista), fins la consumició (públic), passant per la resta d’agents que 

conformen el sector.  Aquest projecte és el Circuit Imprescindible, organitzat a través de la 

Xarxa Les Cases de la Música de Catalunya.   

 
Amb l’ànim de presentar el Circuit de forma breu i per entendre la seva estructura, a 

continuació es donarà resposta a nou preguntes clau essencials de qualsevol projecte. 

 

Les 9 preguntes clau del projecte 

Què? 

Com s’ha explicat abans, el projecte Circuit Imprescindible, és un circuit de 

música en viu programat per espectadors dins del context de la Xarxa de 

Cases de la Música. Aquests espectadors escolliran els artistes que tocaran 

durant el circuit. 

Per què? 
Perquè la percepció social que es té de la música és tan sols valorada com a 

oci o entreteniment i no com a cultura. 

Per a què? 

Aquest projecte està pensat, en primer lloc, per conscienciar a l’espectador 

de que, darrere de l’artista, hi ha un equip humà que fa possible que es 

dugui a terme el concert i que el sector musical també és un sector 

professional com qualsevol altre àmbit de la cultura i no tan sols  

entreteniment. 

Per a qui? 

Als espectadors, que podran escollir els artistes que es programaran durant 

el circuit i coneixeran de manera pràctica els processos de producció dels 

mateixos concerts, amb l’ànim de prendre consciència de la feina que hi ha 

darrere i de la professionalitat del sector. 
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Qui? 

Per dur-lo a terme es necessiten un mínim de tres treballadors: Un 

coordinador, encarregat del desenvolupament i seguiment del projecte, un 

assistent de coordinació i una persona encarregada de la comunicació i 

màrqueting. 

Com? 

El projecte està repartit en 3 activitats: Procés de formació d’un grup 

d’espectadors (classes), concurs d’artistes i selecció dels guanyadors per 

part d’aquest grup i gira dels artistes seleccionats pel circuit de Les Cases 

de la Música. 

On? 
A Catalunya, dins de la Xarxa de sales Les Cases de la Música (Manresa, 

Mataró, Terrassa i L’Hospitalet de Llobregat). 

Quan? 

 

Tot el procés es durà a terme entre octubre del 2017 i juny del 2018. En 

concret, la primera fase (elecció dels espectadors que programaran i 

classes) es durà a terme entre octubre i març, la segona fase (concurs 

d’artistes emergents), tindrà una durada des de finals de març fins a 

principis d’abril. Finalment, la producció del circuit tindrà lloc entre l’abril i 

el juny. Una última reunió amb el grup d’espectadors, es farà a finals de 

juny. 

Quant? 

Es calcularan els costos totals del projecte (RRHH, contractes artistes, 

dietes públic participant, infraestructura (oficina), gestions burocràtiques, 

drets d’autor, serveis externs, despeses extres puntuals i impostos). Aquest 

es finançarà mitjançant recursos públics, patrocinis, i aportacions de les 

Cases de la Música i entitats del sector. 
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4.1. PLA ESTRATÈGIC 
 

 
En aquest punt, amb l’ànim d’explicar i analitzar el Projecte Circuit Imprescindible, en primer 

lloc, es presentarà l’estratègia nuclear del mateix, a continuació, es detallaran totes les fases i 

actors del projecte a través del model Canvas. Més tard, es plantejarà l’estratègia nuclear del 

projecte i es definiran les activitats del mateix. Finalment, es concretarà el pla de gestió dels 

aspectes legals i jurídics, dels recursos humans, de la comunicació i màrqueting i 

s’especificaran les estratègies econòmico-financeres del projecte.  

 
Amb aquest pla estratègic es pretén recollir la informació necessària per explicar, analitzar i 

dur a terme el projecte del Circuit Imprescindible amb la major planificació estratègica 

possible. 

4.1.1. ESTRATÈGIA NUCLEAR  
 
La missió  

“Valorar la música com a cultura i com a sector professional, no tan sols com a oci o 

entreteniment” 

 
A través de la formació dels espectadors. Que coneguin els actors que intervenen en la cadena 

de valor d’un espectacle de música en viu i els mecanismes que hi ha per fer que es pugui dur a 

terme un concert. Que el públic valori el sector musical com un sector professional com ho pot 

ser qualsevol altre. 

 
La visió 

“Convertir-nos en un referent, a nivell estatal de formació de públic musical per  generar un 

efecte multiplicador d’aquest tipus d’iniciatives. Crear, en el context musical, una dinàmica 

similar a “l’escola del espectador” del món teatral i fer visible, entre els espectadors, la 

professionalització del sector musical”. 

 

Els valors 

- Coneixement. Per part del públic, de tots els agents professionals que treballen al 

sector de la música. 



    77 
  

- Formació. Perquè el públic pugui desenvolupar  un pensament crític sobre la música 

en viu i deixi de concebre-la només com a oci o entreteniment i li atorgui, també, el 

valor cultural que es mereix. 

- Professionalització. Dels artistes i de totes les professions que integren el sector. 

- Participació. Del públic en el procés de programació d’un concert. 

- Respecte. Cap a l’espectador, capaç de programar un cicle de música i cap a l’artista 

emergent o novell, que es vol integrar en el circuit professional de la música. 

- Col·laboració. Entre les entitats que conformen el sector amb el projecte. 

 
Els objectius estratègics 

 Posar en valor l’assistència a concerts com una pràctica cultural, a més 

d’entreteniment, dins de la concepció que li atribueix la societat. 

 Generar un públic actiu i crític en el marc de la música en viu que no es conformi amb 

el divertiment que proporciona un concert i es valori, també, el treball que hi ha 

darrere. 

 Desenvolupar la figura de l’espectador-programador com agent democratitzador de la 

cultura. 

 Reclamar el sector musical com sector professional com qualsevol altre branca 

cultural. 

 Aconseguir que aquest tipus de projecte es repeteixi en altres territoris. 

 Convertir el projecte en un projecte de sector gràcies al recolzament de les 

associacions que el conformen. 

 

Els objectius operatius (a curt termini) 

 Crear un grup d’espectadors de 10 persones a cada Casa de la Música als qui formar 

perquè finalment puguin programar el cicle. 

 Dur a terme 18 classes teoricopràctiques intercalant formació tècnica i artística. 

 Convocar un concurs d’artistes on els grups d’espectadors siguin el jurat i escullin 2 

artistes/grups per cada Casa de la Música. 

 Realitzar un circuit/ gira dels artistes (25 concerts) dins la xarxa de Cases de la Música. 

 Una assistència de públic mínima del 50% a tots els concerts del circuit. 
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 Aconseguir un 15% de finançament a través de patrocinadors.  

 Aconseguir el finançament d’un 50% del projecte a través de recursos públics. 

 Aconseguir un 10% d’autofinançament. 

 Aconseguir que 7 de les principals associacions professionals del sector musical a 

Catalunya, recolzin el projecte. 

 

Els objectius operatius (a llarg termini) 

 Aconseguir que aquest cicle sigui un projecte regular que es realitzi anualment. 

 Una assistència de públic mínima del 70% a tots els concerts durant el circuit. 

 Obtenir com a mínim un 15% d’autofinançament a partir del tercer any. 

 Obtenir com a mínim un 20% de finançament a través patrocinadors a partir del tercer 

any. 

 Aconseguir sumar un mínim de 3 sales més al circuit de les Cases de la Música i, per 

tant, al circuit, durant els primers 5 anys. 

 

Les línies estratègiques  

El projecte Circuit Imprescindible i les activitats que el conformen està composat per dues 

línies estratègiques específiques: La formació i l’exhibició. En relació a aquestes dues línies, es 

conforma el projecte i les activitats que se’n deriven: 

 

 

 

 

 

 

  

SESSIONS  
FORMATIVES 

CONCURS 

GIRA 

FORMACIÓ 

 

 

EXHIBICIÓ 

Respon a la necessitat de fer que el públic 
conegui tots els actors que intervenen en la 
cadena de valor de la música. 

Culminació del procés de formació dels 
espectadors i inici de la línea d’exhibició pels 
artistes novells. 

Respon a la necessitat d’exhibir els grups 
programats pels espectadors participants al 
projecte. 
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Elaboració pròpia   
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4.1.2. EL MODEL CANVAS 
 

Per entendre millor la idea del projecte i tots els elements que la conformen, s’ha plantejat 

aquest apartat a partir de la descripció del model Canvas. Aquest model és utilitzat per 

plantejar la idea de negoci de qualsevol projecte i tracta nou punts claus per plasmar-la en un 

sol full. Amb aquesta tècnica es pot entendre visualment el projecte i veure tots els elements 

que la conformen i com es relacionen entre si.  

 

Model Canvas del circuit imprescindible    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. FONTS D’INGRÉS 

// RECURSSOS PÚBLICS    // ENTRADES 
// PATROCINADORS  
// QUOTES: LCDLM I ENTITATS SECTOR  

 

1. PROPOSTA DE 
VALOR 

// ACTIVITAT PIONERA: 
PROGRAMACIÓ MUSICAL 
DECIDIDA PEL PÚBLIC. 
 
// FORMACIÓ DEL PÚBLIC 
MUSICAL:  
 
// MÚSICA = CULTURA 
 
// DESCOBRIMENT DE 
NOUS TALENTS. 
 
// PROXIMITAT: CIRCUIT 
QUE INCLOU SALES DE 
L’HOSPITALET, TARRASSA, 
MANRESA, MATARÓ I 
GIRONA. 

4. RELACIÓ CLIENTS 
 

// PROXIMITAT AMB 
EL PÚBLIC. 
 
// COMUNICACIÓ 
CONSTANT. 
 
//  FORMACIÓ. 

  

9. ESTRUCTURA DE COSTOS 

// RRHH   // DIETES PÚBLIC PARTICIPANT 
// CONTRACTES ARTISTES // INFRAESTRUCTURA (OFICINA) 
// DRETS D’AUTOR  // GESTIONS BUROCRÀTIQUES 
// SERVEIS EXTERNS. // DESPESES EXTRES PUNTUALS  
// IMPOSTOS 

2. SEGMENTS DE 
CLIENTS 
 
// PÚBLIC MUSICAL 
LCDM. 
 
// PÚBLIC MUSICAL 
GENERAL: ENTRE 16 
I 70 ANYS. 
 
// ARTISTES 
EMERGENTS 
 
// ANUNCIANTS - 
PATROCIONADORS  

 

 

7. ACTIVITATS CLAU 

// CLASSES TEORICO-
PRÀCTIQUES. 
 
// CONCURS ARTISTES. 
 
// GIRA / CIRCUIT. 

8. ALIANCES CLAU 

// LCDM: SALES,  
ARTISTES, PÚBLIC 
 (BBDD). 
 
// ADMINISTRACIÓ 
 PÚBLICA: SUPORT 
ECONÒMIC. 
 
// ASSOCIACIONS I 
EMPRESES DEL  
SECTOR:  
PROFESSIONALS. 

 

6. RECURSOS CLAU 

// EQUIP HUMÀ PROF. 
 
// INFRAESTRUC-
TURA: OFICINA 
 
// CIRCUIT SALES 
LCDM 
 
// BASE DE DADES. 

 

3. DISTRIBUCIÓ 

// ON-LINE: WEB 
PRÒPIA, WEB LCDM, 
XXSS PRÒPIES, XXSS 
LCDM, MAILING. 
 
// OFFLINE: CARTELLS, 
RÀDIO, PUNTS DE 
VENDA, TELÈFON. 

Elaboració pròpia 

Taula 9// Model  
Canvas del Circuit Imprescindible 
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A continuació es presenten, de forma detallada, cadascun dels elements que constitueixen el 

projecte Circuit Imprescindible visualitzats a la taula anterior.  

 
1. Proposta de valor 

En primer lloc, cal mencionar la novetat del projecte. Arrel de l’experiència en el teatre durant 

els últims anys de l’Escola de l’Espectador i d’altres activitats o propostes similars de connexió i 

participació amb el públic, es vol intentar traslladar aquesta pràctica al món de la música, 

coneixent les diferències que existeixen entre ambdós sectors, des de l’artista fins la tipologia 

de públic que hi assisteix. Com s’ha vist abans, no existeix cap altre activitat o proposta de 

programació decidida pel públic en el món de la música i, per tant, es pot parlar d’un projecte 

pioner.  

 
En relació amb l’anterior, cal formar al públic musical, sobretot en els aspectes que inclouen la 

valoració de la música en viu com a cultura i no només com a entreteniment, cosa que 

desprestigia tota la feina del sector i les persones que s’hi dediquen. Exemple d’això és la 

percepció que es té sobre el preu elevat de l’entrada a un concert, tot això sense saber que 

comporta la producció d’un concert, tant a nivell humà com econòmic. Aquest fet, es veu 

agreujat per la quantitat d’espectacles musicals gratuïts que existeixen a Catalunya i que 

comporten, també, un desprestigi d’aquesta activitat cultural, ja que, gran part de la població, 

associa la gratuïtat amb la poca qualitat. La possibilitat d’assistir a concerts de franc, també fa 

que disminueixi l’assistència a aquells que son de pagament. De la mateixa manera, mostrant 

al públic els agents que intervenen en la producció d’un concert, podran veure com el sector 

de la música és igual de professional que qualsevol altre. 

 
Tot i ser un projecte on el protagonista és el públic, no s’ha d’oblidar el principal agent que fa 

possible la música, l’artista. La finalitat d’aquest projecte és, principalment instruir a 

l’espectador, però l’etapa final del mateix és, també, donar oportunitat a nous talents, de 

començar la seva carrera professional. D’aquesta manera, es dona protagonisme a l’artista 

novell, i el Circuit Imprescindible es converteix, també, en una plataforma d’impuls de nous 

talents cap al mercat professional, acompanyant-los en el procés d’iniciació. 

 
Finalment, el valor d’aquest projecte, també resideix en l’espai i el territori on es desenvolupa i 

la proximitat amb els agents que hi intervenen, tant públic com artista. Aquest fet es deu a 

que la Xarxa de Les Cases de la Música, estan repartides per diverses ciutats de Catalunya 

(L’Hospitalet de Llobregat, Manresa, Mataró, Salt (Girona) i Terrassa), i no es centren, com la 

majoria, a Barcelona. Cada Casa de la Música tindrà el seu propi grup d’espectadors-
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programadors i els seus propis artistes. D’aquesta manera, s’aposta per la proximitat del públic 

amb els artistes i la sala, fet més complicat a una ciutat tan gran com Barcelona. 

 
2. Segments de clients 

El públic objectiu del Circuit Imprescindible en general, és el públic musical català, no obstant, 

donada la impossibilitat d’arribar a un espectre tan ample, en la seva primera edició,  el públic 

objectiu al qual va adreçada aquesta proposta serà al públic regular de Les Cases de la Música, 

ja que son el més proper i, segurament, el segment on més arribi, de forma directa, el 

projecte. D’aquesta manera, es comença instruint al públic que sol assistir més als concerts 

que proposen les diferents sales de la xarxa, i on la comunicació i difusió del projecte pot tenir 

un abast més gran de forma directa. De la mateixa manera, els grups novells, també seran 

clients directes del projecte, ja que tindran l’oportunitat d’exhibir el seu treball en un concurs i, 

els guanyadors, de dur a terme una gira per Catalunya a través de les Cases de la Música.  

 
Com s’ha dit, el segment més complicat, però alhora el desitjat, és el públic musical general. 

Aquest públic comprès entre els 16 i 70 anys, que sol assistir un o més cops a l’any a un 

concert de música en viu, no és el públic objectiu de la primera edició d’aquesta iniciativa, però 

conforme aquesta es vagi consolidant, s’aniria ampliant el segment de població a qui va 

adreçat. En les primeres edicions del projecte, aquest públic general seria objectiu en el 

moment de la celebració del concurs o el mateix circuit com a assistents, però no per formar 

part del grup d’espectadors-programadors. Això és a causa de la gran varietat de perfils 

d’espectadors que existeixen a Catalunya i la dificultat que suposa escollir diversos grups sense 

tenir cap referència ni base de dades. 

 
D’altra banda, cal anomenar, també, als patrocinadors quan es parla de “clients”, ja que 

formen part important del projecte. A canvi de la prestació de serveis (patrocini en espècies) o 

dotació econòmica, s’han de donar certes contraprestacions acordades amb els mateixos 

patrocinadors. En el cas del circuit, podrien ser, des de la publicitat on hi aparegui la imatge 

gràfica (logotip) fins a entrades VIP o de franc i l’assistència a les sessions amb els espectadors 

o el seguiment durant les etapes del projecte. Més endavant es detallaran aquestes 

contraprestacions. 

 
3. Distribució 

Quan es parla de distribució, es fa referència als canals amb els que es connectarà amb els 

clients. En el cas del Circuit Imprescindible, hi haurà dues vies principals de comunicació: La 

primera, la via on-line, a través de la plataforma ticketing de venda d’entrades Codetickets. 
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També es crearà una pàgina web pròpia on s’informarà de tot el procés del projecte i de les 

fases en les que es troba el mateix, així com des de les mateixes pàgines de les diverses Cases 

de la Música i Xarxes Socials, des d’on es mantindrà una comunicació constant i publicació de 

notícies diàries. Finalment, també es mantindrà la comunicació per via e-mail amb la 

subscripció a la newsletter o butlletí setmanal del projecte, des d’on s’informarà, de manera 

més personalitzada, de les notícies i fases del projecte. Aquest és una estratègia important, ja 

que gràcies a aquestes plataformes on-line, es podrà elaborar una base de dades dels 

contactes i es podrà estudiar el públic que s’interessa i assisteix o vol participar en el projecte 

per les futures edicions. 

 

D’altra banda, també es seguirà utilitzant la via off-line, amb la venda d’entrades física a cada 

sala el dia del concert i es mantindrà la comunicació a través de cartelleria física i els mitjans de 

comunicació com la ràdio, el diari o revistes en format físic.  

 
4. Relació amb els clients 

En aquest punt, cal apuntar que, com s’ha dit anteriorment, un dels valors principals del 

projecte és la proximitat amb el públic i la participació del mateix, facilitant que la localitat on 

se situa cada Casa de la Música formi part del projecte i fent que, tant els espectadors-

programadors seleccionats per participar en el projecte, com els grups que finalment faran la 

gira per Les Cases de la Música, siguin escollits d’entre la població local. 

 
Un altre factor important, és la comunicació constant, tant amb el públic com amb els 

patrocinadors i, òbviament, amb els espectadors participants. A través dels canals exposats 

anteriorment es manté el fil comunicatiu amb tots aquests agents. 

 
Finalment, cal esmentar la relació educativa o de formació amb el públic. Sense tenir una 

relació convencional escola/professor – alumne, però si participant en un procés 

d’aprenentatge, es tractarà de mantenir trobades físiques un cop per setmana amb cada grup 

per fer un seguiment d’aquest procés d’instrucció. 

 
5. Fonts d’ingrés 

Arribats a aquest punt, és important parlar dels ingressos per finançar el projecte. Donada la 

funció social de la iniciativa i l’atractiu limitat que pot suposar per a grans patrocinadors 

privats la manca d’experiència del circuit i la inseguretat d’un projecte de nova creació, la 

principal font de finançament del mateix serà pública, a través de les ajudes del Departament 

de Cultura de la Generalitat de Catalunya (ICEC), de les diputacions de les províncies de Girona 
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i Barcelona i amb el suport dels ajuntaments de les localitats respectives de cada Casa de la 

Música (L’Hospitalet de Llobregat, Manresa, Terrassa, Salt i Mataró). Seguida d’aquesta, el 

patrocini, tant econòmic com en espècies, també jugaria un paper destacat per les arques del 

circuit. Finalment, alhora s’utilitzarà com a font de finançament pròpia del projecte, la venda 

d’entrades als concerts del Circuit i les aportacions econòmiques de les Cases de la Música i de 

les entitats del sector. Més endavant es tractarà aquest apartat de forma més detallada al punt 

economicofinancer.  

 

6. Recursos clau 

En primer lloc, el recurs imprescindible per dur a terme aquest projecte és l’equip humà 

professional. Com s’ha dit anteriorment, es necessiten un mínim de tres treballadors per dur a 

terme les totes les tasques del projecte. En primer lloc  hi hauria un coordinador encarregat 

del desenvolupament del projecte, el contacte amb Les Cases de la Música, espectadors, 

artistes, contacte amb entitats públiques i privades, finançament, seguiment del projecte i el 

seu funcionament, etc, amb l’ajuda d’un assistent de coordinació. Finalment, una tercera 

persona s’encarregarà de la comunicació i difusió del projecte, dinamització de les xarxes 

socials, contacte amb agències de publicitat i elaboració d’un pla de màrqueting i comunicació 

entre d’altres. Totes les tasques concretes i el seu repartiment es veuran més endavant, en 

l’apartat de Pla de Recursos Humans. 

 
En segon lloc, és, també, molt important tenir un espai on es desenvolupi la gestió del 

projecte, ja que es necessitarà que les tres persones que estiguin treballant es relacionin entre 

elles i tinguin un espai de treball. La infraestructura (oficina i despeses de la mateixa) és 

important per poder operar de forma professional i òptima el projecte, donat que, tot i estar 

sota el paraigües de la Xarxa de Les Cases de la Música, es planteja com un projecte autònom 

gestionat a través d’una nova  associació concreta. 

 
D’altra banda, també és important accedir a les Bases de Dades de Les Cases de la Música, 

tant per conèixer el públic potencial per formar part del projecte de formació, com les bandes 

que poden participar en el concurs per poder realitzar la gira per les sales de la xarxa. 

 
Finalment, en relació a aquest últim punt, les sales del circuit estaran compostes per la Xarxa 

de Cases de la Música. Aquest recurs, també és molt important per realitzar el projecte, ja que 

aquestes sales seran l’escenari del mateix. Les Cases de la Música, amb els seus projectes de 

formació i exhibició, ja tenen espais reservats per programar artistes novells, fet que facilita la 

integració d’aquest circuit. 
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7. Activitats Clau 

Les activitats principals d’aquest projecte estan dividides en tres fases: En primer lloc, es 

seleccionaran els espectadors-programadors (4 per cada Casa de la Música, és a dir, un total 

de 20 persones), i es duran a terme “classes” o sessions teoricopràctiques de la mà de 

professionals del sector de novembre a març, al mateix mes de març, es convocaran als 

artistes per presentar-se a un concurs on els espectadors faran de “jurat” i en seleccionaran 15 

(3 per cada Casa de la Música). Finalment, durant els mesos d’abril i maig, aquests artistes 

seleccionats, tocaran a les sales que conformen Les Cases de la Música de forma rotativa 

durant el circuit. Més endavant es concretarà punt aquest a l’apartat de desenvolupament de 

les activitats del projecte.  

 
8. Aliances clau 

Aquest projecte no seria possible sense la Xarxa de Cases de la Música, principal aliança del 

projecte i sota la qual s’articularà i coordinarà. A través d’un representant de cada Casa de la 

Música es formarà la Junta del Circuit Imprescindible, la qual es reunirà tres cops a l’any: un 

cop a l’inici del projecte, un altre a la meitat, per veure com s’està desenvolupant, i un altre al 

tancament del circuit per analitzar tot el procés del projecte, proposar millores i marcar les 

directrius per l’any següent. De la mateixa manera, com s’ha especificat anteriorment, tant la 

Base de Dades del públic i els artistes com els espais per realitzar els concerts del circuit (sales) 

pertanyen a Les Cases de la Música i, per tant, fan que aquestes siguin les principals aliades del 

projecte. 

 
D’altra banda, és important tenir en compte, també, la col·laboració amb l’administració 

pública, ja que el caire social de l’activitat i la complicada extracció de recursos privats per 

realitzar-lo, fa indispensable la demanda d’ajuts públics, tant a la Generalitat de Catalunya com 

a les administracions locals de cada Casa de la Música.  

 
Finalment, caldrà trobar-se amb les associacions professionals i empreses del sector que 

puguin recolzar aquest projecte, ja que, son aquests, els que, en primer lloc, estan interessats 

en que el sector musical sigui considerat professional i cultural. Així doncs d’aquestes 

associacions i empreses, poden sorgir els professionals que formin el públic envers aquesta 

filosofia o pensament, convertint-los en aliats clau per al projecte. 
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9. Estructura de costos 

El primer que cal comptar dins de l’estructura de costos per a aquest projecte, son els recursos 

humans, és a dir, la despesa que suposa tenir tres treballadors per desenvolupar les tasques 

necessàries per engegar i mantenir el projecte, ja que es necessiten mans per realitzar-ho. 

 
Un altre element a tenir en compte, és la despesa que suposaran les dietes, tant del grup de 

públic participant, en el cas dels desplaçaments, com dels artistes i els professionals,  ja que 

les despeses per dietes de la gira aniran a càrrec del Circuit Imprescindible, on també es 

contempla el pagament d’un catxet fix als artistes. 

D’altra banda, també és important comptar dins d’aquesta estructura de costos, la 

infraestructura necessària per realitzar el projecte, és a dir, les despeses que comporta el 

lloguer d’una oficina i les afegides al mateix (llum, aigua, gas, assegurança, mobles, aparells 

electrònics, etc.). 

 
En relació amb l’anterior, és necessari pensar en les gestions burocràtiques que pot comportar 

qualsevol acció del projecte (contractació, gestió de nòmines i  seguretat social, gestió de drets 

d’autor, etc.) i més encara, com en aquest cas, si es te relació amb l’administració pública. Per 

realitzar aquestes gestions, son necessaris els serveis externs. Entre aquests, hi poden 

comptar, entre d’altres, la gestoria, comptable, tècnics de so i llum, personal de producció, 

entre d’altres. 

 
Finalment, a aquestes inversions, se’ls han d’afegir les despeses extres puntuals i els 

impostos. 
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4.2. ORGANITZACIÓ I ACTIVITATS DEL PROJECTE 
 
La coordinació de les activitats del projecte es durà a terme a través d’una nova associació: 

Associació Coordinadora del Circuit de Músiques Populars de Catalunya (ACCMPC). Al tractar-

se d’un projecte articulat a través de les Cases de la Música, els directors de cadascuna d’elles, 

formarà part de la Junta Directiva. Els representants de cadascuna de les associacions del 

sector que participin i avalin el projecte, també actuaran com a associats d’aquesta entitat, de 

forma que el projecte sigui recolzat per tot el sector de la música a Catalunya. 

 
Aquestes entitats son: Associacions de músics professionals MUSICAT (Associació Professional 

de Músics de Catalunya), ACC (Associació Catalana de Compositors) i AMJM (Associació de 

Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya) i les associacions del sector professional: ARC 

(Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya), ASACC 

(Associació de Sales de Concert de Catalunya), APECAT (Associació de Productors i Editors 

Fonogràfics i Videogràfics de Catalunya), EMIPAC (Escoles de Música d’Iniciativa Privada 

Associades de Catalunya) i ACEM (Associació Catalana d’Escoles de Música i Dansa). 

 
El projecte Circuit Imprescindible es desenvoluparà en 3 fases principals determinades per 

cadascuna de les activitats que el conformen. Abans, però, es farà la planificació del projecte i 

de les pròpies activitats i es contactarà amb els agents implicats que facin falta (professionals 

per donar les “classes”).  

 
També serà important dur a terme una reunió de la Junta Directiva prèvia a l’inici de les 

activitats, per aprovar les línies d’actuació, planificació i pressupost, per valorar les 

probabilitats d’èxit o fracàs econòmic i la viabilitat de les accions proposades amb la 

conformitat de tots els membres a través de votacions assembleàries.  

 

4.2.1. FASE I: SESSIONS FORMATIVES 

Durant aquesta fase inicial del projecte, mitjançant la informació de contacte sobre els públics 

que es pot obtenir de les Bases de Dades de Les Cases de la Música, en primer lloc, es farà una 

convocatòria oberta a través de la pàgina web i xarxes socials de cadascuna d’elles, per 

participar en el projecte Circuit Imprescindible. Es comunicaran les activitats que es faran i 

l’oportunitat de viure una experiència única dins del món de la música. L’organització, 
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juntament amb cada Casa de la Música, escolliran entre 40 i 50 persones per formar cinc grups 

d’espectadors (entre 8 i 10 persones per Casa de la Música).  

 
Un cop escollits els grups d’espectadors i contactats els professionals que impartiran les 

sessions de formació, es farà una primera reunió de presentació amb cada grup d’espectadors 

per explicar el funcionament, el calendari i programa, la finalitat del projecte i els elements 

bàsics abans de començar la formació (cadena de valor de la música i actors que hi intervenen, 

entre d’altres). A aquestes reunions també hi assistiran els organitzadors del projecte, 

juntament amb els responsables de cada Casa de la Música, els quals acompanyaran a cada 

grup d’espectadors durant tot el procés de producció del projecte. 

 
En total, es duran a terme 18 sessions a cada Casa de la Música, repartides entre els mesos 

d’octubre (2017) i març (2018). Les sessions tindran una duració de 2 hores cada setmana. Els 

dijous, a les Cases de la Música de L’Hospitalet, Manresa i Terrassa de 19:00h a 21:00h i els 

divendres a Mataró i Salt a la mateixa hora. Aquest horari està pensat per interferir el mínim 

en l’horari laboral comú dels possibles espectadors participants i dels professionals que 

imparteixin les “classes”.  

 

Cal afegir que els grups d’espectadors realitzaran aquestes sessions a les seves respectives 

Cases de la Música, per posar un exemple, el grup d’espectadors de la Casa de la Música de 

Salt, realitzarà aquestes classes dins d’aquest espai. Hi haurà dos dies on totes les Cases de la 

Música tindran la “classe” el divendres, on s’aprofitarà per poder observar, al finalitzar la 

mateixa, els concerts que es programin a cada sala (ja que els divendres al vespre, juntament 

amb els dissabtes, son els dies amb més quantitat de programació en viu (donat que és l’inici 

del cap de setmana) i servirà als espectadors per analitzar el concert de forma conjunta, a la 

sessió següent, a partir del que s’ha anat aprenent durant les classes anteriors. 

 
La dinàmica de les sessions de formació es dividirà en dos blocs: el primer, on es tractaran els 

temes més tècnics i teòrics del sector i on, professionals especialistes en cadascun dels temes a 

tractar, impartiran aquestes sessions teoricopràctiques i el segon, on s’impartiran classes 

relacionades amb el costat artístic de la música, ja que sense aquest aspecte seria molt 

complicat programar cap concert o seleccionar cap artista de forma “objectiva”. Els temes que 

es tractaran dins del marc de les sessions formatives son els següents:  
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Sessions tècniques 

 Management / booking: S’explicarà la tasca d’aquest actor i la importància que te per 

al funcionament del sector.  

 Producció: S’explicaran els processos de producció en un gran esdeveniment i en 

concerts de petit format. 

 Discogràfiques: S’explicarà el valor del sector discogràfic per al de la música en viu i el 

paper del productor en aquest camp. 

 Tècnics (so i llum): Es tractarà la formació i la importància d’aquesta professió per al 

sector musical. 

 Promotors / programadors: S’explicaran els processos de programació per a un festival 

i per a una sala de concerts. 

 Artistes: Es tractarà la formació i la professionalització d’aquesta professió (la dificultat 

d’inserir-se dins del mercat laboral).  

 
Sessions artístiques 

 Guitarra 

 Bateria 

 Baix 

 Piano 

 Saxo 

 Cant 

 

En el cas de les sessions tècniques, es farà una sessió per cada tema i s’abordaran des d’una 

òptica de reflexió sobre la importància de considerar la música com un sector professional, ja 

que, com es pot observar, hi ha molts agents (llocs de treball) que viuen i depenen d’aquest 

sector.  

 
D’altra banda, en el cas de les sessions artístiques, es faran dues sessions per instrument; la 

primera, donada per un professor d’escola de música, membre de les associacions EMIPAC i 

ACEM i la segona, donada per un artista dedicat a l’instrument en concret. D’aquesta manera, 

els espectadors també coneixeran tant la realitat de la formació artística com de la dedicació 

professional d’un artista i la, gairebé impossible, fita de poder viure de la música sense haver 

de dedicar-se a una segona feina, tot i la gran quantitat d’hores dedicades a la seva formació.  
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A continuació es mostra la planificació de les sessions formatives: 

Casa de la Música: Sala Salamandra (L’Hospitalet de Llobregat) 

Tema Data Professor 

Tècnic 

Management / booking Dijous 26 d’octubre de 2017 Membre ARC 

Producció Dijous 2 de novembre de 2017 Membre LCDM 

Discogràfica Divendres 10 de novembre de 2017 Membre APECAT 

Tècnics (so i llum) Dijous 16 de novembre de 2017 Membre PATROSIL 

Artistes Dijous 23 de novembre de 2017 Membre MUSICAT 

Promotors / programadors Dijous 30 de novembre de 2017 Membre ASACC 

Artístic 

Guitarra 1 Dijous 14 de desembre de 2017 EMIPAC/ACEM 

Guitarra 2 Dijous 21 de desembre de 2017 ARTISTA 

Bateria 1 Dijous 11 de gener de 2018 EMIPAC/ACEM 

Bateria 2 Dijous 18 de gener de 2018 ARTISTA 

Baix 1 Dijous 25 de gener de 2018 EMIPAC/ACEM 

Baix 2 Dijous 1 de febrer de 2018 ARTISTA 

Piano 1 Dijous 8 de febrer de 2018 EMIPAC/ACEM 

Piano 2 Dijous 15 de febrer de 2018 ARTISTA 

Saxo 1 Divendres 23 de febrer de 2018 EMIPAC/ACEM 

Saxo 2 Dijous 1 de març de 2018 ARTISTA 

Cant 1 Dijous 8 de març de 2018 EMIPAC/ACEM 

Cant 2 Dijous 15 de març de 2018 ARTISTA 

 

 

 

Casa de la Música: Sala Stroika (Manresa) 

Tema Data Professor 

Tècnic 

Management / booking Dijous 26 d’octubre de 2017 Membre ARC 

Producció Dijous 2 de novembre de 2017 Membre LCDM 

Discogràfica Divendres 10 de novembre de 2017 Membre APECAT 

Tècnics (so i llum) Dijous 16 de novembre de 2017 Membre PATROSIL 

Artistes Dijous 23 de novembre de 2017 Membre MUSICAT 

Promotors / programadors Dijous 30 de novembre de 2017 Membre ASACC 

Artístic 

Guitarra 1 Dijous 14 de desembre de 2017 EMIPAC/ACEM 

Guitarra 2 Dijous 21 de desembre de 2017 ARTISTA 

Bateria 1 Dijous 11 de gener de 2018 EMIPAC/ACEM 

Bateria 2 Dijous 18 de gener de 2018 ARTISTA 

Baix 1 Dijous 25 de gener de 2018 EMIPAC/ACEM 

Baix 2 Dijous 1 de febrer de 2018 ARTISTA 

Piano 1 Dijous 8 de febrer de 2018 EMIPAC/ACEM 

Piano 2 Dijous 15 de febrer de 2018 ARTISTA 

Saxo 1 Divendres 23 de febrer de 2018 EMIPAC/ACEM 

Saxo 2 Dijous 1 de març de 2018 ARTISTA 

Cant 1 Dijous 8 de març de 2018 EMIPAC/ACEM 

Cant 2 Dijous 15 de març de 2018 ARTISTA 

 

 

Elaboració pròpia 
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Casa de la Música: La Mirona (Salt - Girona) 

Tema Data Professor 

Tècnic 

Management / booking Divendres 27 d’octubre de 2017 Membre ARC 

Producció Divendres 3 de novembre de 2017 Membre LCDM 

Discogràfica Divendres 10 de novembre de 2017 Membre APECAT 

Tècnics (so i llum) Divendres 17 de novembre de 2017 Membre PATROSIL 

Artistes Divendres 24 de novembre de 2017 Membre MUSICAT 

Promotors / programadors Divendres 1 de desembre de 2017 Membre ASACC 

Artístic 

Guitarra 1 Divendres 15 de desembre de 2017 EMIPAC/ACEM 

Guitarra 2 Divendres 22 de desembre de 2017 ARTISTA 

Bateria 1 Divendres 12 de gener de 2018 EMIPAC/ACEM 

Bateria 2 Divendres 19 de gener de 2018 ARTISTA 

Baix 1 Divendres 26 de gener de 2018 EMIPAC/ACEM 

Baix 2 Dijous 1 de febrer de 2018 ARTISTA 

Piano 1 Divendres 9 de febrer de 2018 EMIPAC/ACEM 

Piano 2 Divendres 16 de febrer de 2018 ARTISTA 

Saxo 1 Divendres 23 de febrer de 2018 EMIPAC/ACEM 

Saxo 2 Divendres 2 de març de 2018 ARTISTA 

Cant 1 Divendres 9 de març de 2018 EMIPAC/ACEM 

Cant 2 Divendres 16 de març de 2018 ARTISTA 

 

 

 
Casa de la Música: Sala Clap (Mataró) 

Tema Data Professor 

Tècnic 

Management / booking Divendres 27 d’octubre de 2017 Membre ARC 

Producció Divendres 3 de novembre de 2017 Membre LCDM 

Discogràfica Divendres 10 de novembre de 2017 Membre APECAT 

Tècnics (so i llum) Divendres 17 de novembre de 2017 Membre PATROSIL 

Artistes Divendres 24 de novembre de 2017 Membre MUSICAT 

Promotors / programadors Divendres 1 de desembre de 2017 Membre ASACC 

Artístic 

Guitarra 1 Divendres 15 de desembre de 2017 EMIPAC/ACEM 

Guitarra 2 Divendres 22 de desembre de 2017 ARTISTA 

Bateria 1 Divendres 12 de gener de 2018 EMIPAC/ACEM 

Bateria 2 Divendres 19 de gener de 2018 ARTISTA 

Baix 1 Divendres 26 de gener de 2018 EMIPAC/ACEM 

Baix 2 Dijous 1 de febrer de 2018 ARTISTA 

Piano 1 Divendres 9 de febrer de 2018 EMIPAC/ACEM 

Piano 2 Divendres 16 de febrer de 2018 ARTISTA 

Saxo 1 Divendres 23 de febrer de 2018 EMIPAC/ACEM 

Saxo 2 Divendres 2 de març de 2018 ARTISTA 

Cant 1 Divendres 9 de març de 2018 EMIPAC/ACEM 

Cant 2 Divendres 16 de març de 2018 ARTISTA 
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Casa de la Música: El Vapor (Terrassa) 

Tema Data Professor 

Tècnic 

Management / booking Dijous 26 d’octubre de 2017 Membre ARC 

Producció Dijous 2 de novembre de 2017 Membre LCDM 

Discogràfica Divendres 10 de novembre de 2017 Membre APECAT 

Tècnics (so i llum) Dijous 16 de novembre de 2017 Membre PATROSIL 

Artistes Dijous 23 de novembre de 2017 Membre MUSICAT 

Promotors / programadors Dijous 30 de novembre de 2017 Membre ASACC 

Artístic 

Guitarra 1 Dijous 14 de desembre de 2017 EMIPAC/ACEM 
Guitarra 2 Dijous 21 de desembre de 2017 ARTISTA 
Bateria 1 Dijous 11 de gener de 2018 EMIPAC/ACEM 
Bateria 2 Dijous 18 de gener de 2018 ARTISTA 
Baix 1 Dijous 25 de gener de 2018 EMIPAC/ACEM 
Baix 2 Dijous 1 de febrer de 2018 ARTISTA 
Piano 1 Dijous 8 de febrer de 2018 EMIPAC/ACEM 
Piano 2 Dijous 15 de febrer de 2018 ARTISTA 
Saxo 1 Divendres 23 de febrer de 2018 EMIPAC/ACEM 
Saxo 2 Dijous 1 de març de 2018 ARTISTA 
Cant 1 Dijous 8 de març de 2018 EMIPAC/ACEM 
Cant 2 Dijous 15 de març de 2018 ARTISTA 

 

 

4.2.2. FASE II: CONCURS 

Durant el penúltim mes de sessions formatives (al febrer de 2018), es farà la convocatòria del 

concurs a través de les pàgines web i xarxes socials de les mateixes Cases de la Música i del 

propi projecte.  

 
Les bases del concurs seran les següents: 

 Pertànyer a la Xarxa de Cases de la Música o estar vinculat en algun dels seus projectes 

(formació, creació o exhibició) 

 

 Ser artista novell o emergent (no més d’un EP publicat) 

 

 Els grups que hi vulguin participar s’hauran d’inscriure en el portal de la pàgina web de 

l’esdeveniment indicant la Casa de la Música al la que pertanyen. 

 

 Hauran de penjar una fitxa amb una breu descripció del grup o artista (màxim 400 

caràcters) i un mínim de 3 cançons tocades per ells al portal web. 

 

 No hi podran participar grups que tinguin contracte discogràfic o de management 
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El concurs es divideix en dues etapes: 

 
Etapa nº1: 

Els grups que s’hagin inscrit en cada Casa de la Música, seran valorats pels grups d’espectadors 

corresponents, per exemple, els grups inscrits a la Casa de la Música de Sala Salamandra, seran 

avaluats pels espectadors de la mateixa casa.  

 
Durant el mes de març de 2018, a les mateixes sessions formatives, es reservaran 30 minuts 

perquè els grups d’espectadors facin una primera valoració de les propostes enviades per la 

pàgina web. 

 
Al finalitzar les sessions formatives, els espectadors hauran seleccionat les cinc propostes per 

cada Casa de la Música, dels grups presentats al concurs que creguin que han de participar en 

la fase en viu del mateix. En total, es seleccionaran 25 grups que passaran a la ronda de 

concerts en viu del concurs. Es realitzarà un concert conjunt dels cinc grups a cada Casa de la 

Música: 

CALENDARI FINALISTES CONCURS 

Sala Stroika (Manresa) Divendres 23 de març de 2018 5 grups 

Sala Salamandra (L’Hospitalet de Llobregat) Dissabte 24 de març de 2018 5 grups 

Sala Clap (Mataró) Dissabte 31 de març de 2018 5 grups 

El Vapor (Terrassa) Divendres 6 d’abril de 2018 5 grups 

La Mirona (Salt – Girona) Dissabte 7 d’abril de 2018 5 grups 

 

 

Cada grup podrà interpretar quatre cançons del seu repertori en un temps màxim de 20 

minuts. En total es duran a terme cinc concursos que tindran una durada aproximada de dues 

hores. 

 
Etapa nº 2: 

Al finalitzar els concerts del concurs, el grup d’espectadors de cada Casa de la Música, valorarà 

quins son els 2 grups/artistes que es mereixen guanyar el premi de realitzar una gira per les 

sales de la Xarxa de Les Cases de la Música amb totes les despeses cobertes, mitjançant vots. 

Per escollir als guanyadors, es valoraran els següents aspectes: 

 Originalitat 

 Tècnica 

 Posada en escena 

 Feedback amb el públic (relació amb el públic) 
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Al finalitzar aquesta tercera fase del concurs, s’hauran seleccionat 2 grups/artistes que hagin 

aconseguit més vots per part dels espectadors, per cada Casa de la Música. En total, seran 10 

grups els que giraran per les cinc sales principals d’aquesta Xarxa. 

 
A continuació es mostra el calendari de les etapes del concurs: 

 

CALENDARI ETAPES DEL CONCURS 

Etapes Casa de la música  Data Grups 

Etapa nº 1 

Sala Salamandra (L’Hospitalet 

de Llobregat) 

1, 8 i 15 de març de 2018 Indefinit (els que s’hagin 

inscrit al concurs) 

Sala Stroika (Manresa) 1, 8 i 15 de març de 2018 Indefinit (els que s’hagin 

inscrit al concurs) 

El Vapor (Terrassa) 1, 8 i 15 de març de 2018 Indefinit (els que s’hagin 

inscrit al concurs) 

Sala Clap (Mataró) 2, 9 i 16 de març de 2018 Indefinit (els que s’hagin 

inscrit al concurs) 

La Mirona (Salt – Girona) 2, 9 i 16 de març de 2018 Indefinit (els que s’hagin 

inscrit al concurs) 

Etapa nº 2 

Sala Salamandra (L’Hospitalet 

de Llobregat) 

Dissabte 24  de març de 

2018 

5 grups 

Sala Stroika (Manresa) Divendres 23 de març de 

2018 

5 grups 

El Vapor (Terrassa) Divendres 6 d’abril de  

2018 

5 grups 

Sala Clap (Mataró) Dissabte 31 de març de 

2018 

5 grups 

La Mirona (Salt – Girona) Dissabte 7 d’abril de 

2018 

5 grups 

 

 

4.2.3. FASE III: GIRA 

Abans de començar la gira dels grups, es farà una reunió de Junta prèvia per avaluar el 

projecte fins al moment i acabar de quadrar les despeses que suposarà la gira dels 10 artistes, 

donat que, en alguns casos, els ryders seran més o menys costosos depenent dels instruments 

que portin o de la posada en escena que tinguin. 

Els grups que hagin guanyat a cada Casa de la Música, compartiran escenari i s’acompanyaran 

durant tota la gira.  

 
El catxet serà el mateix per tots els artistes i les despeses per mobilitat i dietes variaran segons 

les distàncies que s’hagin de recórrer. Cal afegir que, pel caràcter professionalitzador del 
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projecte, s’afegirà al mateix contracte per pagar el catxet, una clàusula on especifiqui que 

s’han de donar d’alta a la Seguretat Social per cada concert per poder dur a terme la gira. 

 
La producció de cada concert de la gira la farà la mateixa sala on es desenvolupi. Hi podrà 

accedir tothom i l’entrada a cada concert tindrà un preu de 6 euros, dels quals, un 60% seran 

per la sala i un 40% per les arques del projecte Circuit Imprescindible. Aquesta gira està 

pensada perquè cada sala celebri un concert cada dues setmanes. Això és perquè no es solapin 

els concerts que es facin a dues sales el mateix dia, i no alterar massa la dinàmica i la 

programació de les mateixes. La gira estarà composada per 25 concerts i tindrà lloc entre 

l’abril i el juny de 2018. 

 
A continuació es mostra la gira de cada parella de grups de la primera edició del Circuit: 

 

2 grups guanyadors Sala Salamandra (L’Hospitalet de Llobregat) 

Sala Data Dia 

Sala Stroika 21/04/2018 Dissabte 

Sala Clap 11/05/2018 Divendres 

La Mirona 26/05/2018 Dissabte 

El Vapor 31/05/2018 Dijous 

Sala Salamandra  15/06/2018 Divendres 

 

2 grups guanyadors Sala Stroika (Manresa) 

Sala Data Dia 

Sala Clap 27/04/2018 Divendres 

La Mirona 12/05/2018 Dissabte 

El Vapor 17/05/2018 Dijous 

Sala Salamandra 01/06/2018 Divendres 

Sala Stroika 16/06/2018 Dissabte 

 

2 grups guanyadors Sala Clap (Mataró) 

Sala Data Dia 

La Mirona 28/04/2018 Dissabte 

El Vapor 03/05/2018 Dijous 

Sala Salamandra 18/05/2018 Divendres 

Sala Stroika 02/06/2018 Dissabte 

Sala Clap 22/06/2018 Divendres 

  

 

 

 

 



    95 
  

2 grups guanyadors La Mirona (Salt – Girona) 

Sala Data Dia 

El Vapor 19/04/2018 Dijous 

Sala Salamandra 04/05/2018 Divendres 

Sala Stroika  19/05/2018 Dissabte 

Sala Clap 08/06/2018 Divendres 

La Mirona 23/06/2018 Dissabte 

 

2 grups guanyadors El Vapor (Terrassa) 

Sala Data Dia 

Sala Salamandra  20/04/2018 Divendres 

Sala Stroika  05/05/2018 Dissabte 

Sala Clap  25/05/2018 Divendres 

La Mirona 09/06/2018 Dissabte 

El Vapor 14/06/2018 Dijous 

 

 

Com es pot observar, cada sala realitzarà els concerts de la gira un dia concret, per mantenir 

estable la programació de la sala i de la gira. Els concerts tindran una durada de 60 min per 

cada grup que giraran per les cinc sales de la Xarxa, coincidint, el seu últim concert de la gira, 

amb la Casa de la Música a la que corresponen.  

 

Un cop finalitzada la gira dels 10 artistes, el dijous 28 de juny de 2018, es convocarà a la Junta 

per realitzar una reunió d’avaluació del projecte sencer, juntament amb tots els grups 

d’espectadors-programadors de les Cases de la Música. Es farà una valoració del procés, 

s’aportaran idees per millorar el projecte i es farà una festa de comiat a l’hotel Apolo de 

Barcelona.  

 

Elaboració pròpia 
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4.3. PLA DE GESTIÓ 
4.2.1. FORMA JURÍDICA I ASPECTES LEGALS 
 
En aquest punt s’explicarà, concretament, la forma jurídica que adoptarà el projecte per poder 

realitzar-se de forma correcta i les normatives que l’afecten amb l’objectiu de complir amb la 

legalitat vigent i no incórrer en cap infracció a nivell legal. 

 
Forma Jurídica 

Per dur a terme el Circuit Imprescindible, és necessari dotar-lo d’una forma jurídica legal. La 

inexistència d’una entitat jurídica que gestioni directament els projectes que desenvolupen les 

Cases de la Música, comporta la necessitat de buscar una alternativa. La primera, seria 

articular el projecte a través d’una de les empreses, cooperatives o fundació que formen les 

Cases de la Música, però això significaria perdre autonomia cedint el projecte a una d’aquestes 

entitats, és a dir, que si s’articulés el projecte, per exemple, a través de Salamandra SL, els 

contractes, factures, moviments bancaris o cobraments, entre d’altres, s’haurien de fer a 

través d’aquesta empresa i seria més complicat justificar un projecte comú de les cinc Cases de 

la Música a través d’una empresa. De la mateixa manera, al demanar ajuts a l’administració 

pública seria més difícil obtenir-ne, donat que aquesta seu ja te destinada una partida de 

recursos públics i seria complicat que les administracions locals de les Cases de la Música 

recolzessin un projecte d’una empresa fora de la seva localitat. 

 
La segona opció, i potser la més coherent, és crear una entitat independent temporal per 

gestionar aquest projecte fins que les Cases de la Música decideixin la forma d’articular-se (a 

través d’aquesta mateixa entitat o d’una fundació). Creant una associació sense ànim de 

lucre38 es podria articular perfectament el projecte. Els directors de cada Casa de la Música 

serien els propis membres de la Junta Directiva, i les entitats del sector podrien funcionar com 

a associats. La facilitat de creació, la possibilitat d’actuar com a entitat independent per dur a 

terme el projecte i rebre ajudes de l’administració pública, juntament amb la seva 

característica democràtica i sense ànim de lucre, la fan idònia per articular aquest projecte. 

 
Tot i que es valora la possibilitat de formar una fundació, donada la intencionalitat de les Cases 

de la Música d’articular-se mitjançant aquesta forma jurídica, és molt més complicat, ja que es 

                                                           
38

 Tota la informació referent a la creació d’una associació sense ànim de lucre ha estat extreta de: Llei 
7/1997, de 18 de juny, d'associacions, consultada el dia 19 d’abril de 2016 a la web: 
www.portaljuridic.gencat.cat  
 

http://www.portaljuridic.gencat.cat/
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necessita una dotació fundacional de 30.000 euros si es té previsió temporal a cinc anys vista, i 

60.000 si es vol crear de forma indefinida39. 

 
Així doncs, per dur a terme el Circuit Imprescindible es crearà una nova associació. A 

continuació es detallen els elements principals a tenir en compte per crear-la. 

 
Abans, però, cal esmentar que l’associació s’anomenarà “Associació Coordinadora del Circuit 

de Músiques Populars de Catalunya”, a partir d’ara, ACCMPC.  

 
En primer lloc, segons la Llei 7/1997, de 18 de juny, d'Associacions a Catalunya i la Llei 

Orgànica 1/2002 de 22 de març de l’Estat espanyol, el que es necessita per formar una nova 

associació son tres socis fundadors: Un President, un secretari i un tresorer. En el cas de 

l’ACCMPC, els socis fundadors serien els cinc directors de les Cases de la Música. Alhora, és 

essencial elaborar l’escrit dels Estatuts o normativa sobre la que es regirà l’associació i que 

contempli els següents elements: 

 

 Nom: Associació Coordinadora del Circuit de Músiques Populars de Catalunya 

(ACCMPC). 

 Finalitat i activitats de l’associació: Realitzar l’activitat del Circuit Imprescindible. 

 Duració de l’associació si és per un temps definit: Indefinit. 

 Domicili social: C/ Avinguda del Maresme, 124.  08918, Badalona 

 Àmbit territorial: Catalunya. 

 Requisits per la constitució vàlida de l’assemblea general. 

 Requisits i procediments per l’elecció i substitució de càrrecs. 

 Requisits d’admissió, baixa i expulsió de les persones associades.  

 Drets i obligacions dels associats. 

 Règim d’administració, comptabilitat i documentació, així com la data de tancament 

de l’exercici: S’inicia l’1 de setembre i es tanca el 31 d’agost. 

 Règim sancionador.  

 Patrimoni inicial i recursos econòmics que podrà utilitzar. 

 Procediment de modificació d’Estatuts. 

 Causes de dissolució i destí del patrimoni.  

                                                           
39

 Això és segons la Llei 4/2008 de 24 d’abril de Fundacions a Catalunya, ja que l’activitat de la suposada 
fundació es duria a terme tan sols dins del territori català. 
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La constitució de l’associació es materialitzarà en un acte privat per aquestes cinc persones 

fundadores, on s’aixecarà l’acta fundacional de la nova associació. Aquesta acta, haurà de 

contenir la informació següent: 

 

 Lloc i data en què s’ha aprovat l’acta.  

 Identificació completa dels socis fundadors i domicili dels mateixos. 

 Manifestació de la voluntat dels fundadors de constituir una associació, mitjançant 

la signatura en el document de constitució dels membres i la inclusió de la còpia de 

l’acord de formar part de l’associació. 

 L’aprovació del text dels estatuts pels quals es regirà la nova associació.  

 La designació dels primers membres de l’òrgan de govern:  

President: Director Casa de la Música de Salt-Girona (Fundació Casa de la Música 

del Gironès) 

Secretari: Director Casa de la Música de Mataró (Visualsonora S.C.C.L.) 

Tresorer: Director Casa de la Música de L’Hospitalet de Llobregat (Salamandra S.L.) 

Vocal: Director Casa de la Música de Manresa (Propaganda Pel Fet S.C.C.L.) 

Vocal: Director Casa de la Música Terrassa (VESC S.L.) 

 
El pas següent serà inscriure la nova associació al Registre d’Associacions de la Generalitat de 

Catalunya que depèn del Departament de Justícia. Amb aquesta inscripció, l’associació obté la 

responsabilitat de Persona Jurídica independent dels socis fundadors.  

 
Finalment, per obtenir tots els tràmits necessaris de creació d’una nova associació, es 

procedirà a la sol·licitud del CIF a la Delegació d’Hisenda de Badalona. 

 
Dit això, cal dir que la localització de l’oficina de l’associació serà a Badalona, ja que és un punt 

central entre les cinc seus a excepció de Girona. 

 
Fets aquests tràmits, caldrà obrir un compte bancari per tramitar el cobrament de les quotes 

anuals dels associats. Aquest compte es necessitarà, també, tant per domiciliar les possibles 

subvencions per part de l’administració, com per domiciliar les aportacions econòmiques dels 

patrocinadors, o si és el cas, per domiciliar les possibles devolucions d’impostos. 

 
Amb tot això, cal afegir que tots els tràmits anteriors tenen un cost total simbòlic (no més de 

50 euros) i és assequible abans de començar a generar ingressos per l’activitat a mode 

d’inversió. 
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Definitivament, amb l’Associació Coordinadora del Circuit de Músiques Populars de Catalunya 

constituïda, ja es podran començar a desenvolupar les activitats del projecte.  

 
Normativa legal 

Al realitzar activitats públiques, l’ACCMPC haurà de complir amb les normatives legals que 

l’afecten directa i indirectament. Com és obvi, al tractar-se d’una associació, la legislació que 

l’afectarà primerament és la Llei d’associacions de Catalunya (Llei 7/1997, de 18 de juny). En 

relació a aquesta llei,  a part dels requisits de creació especificats anteriorment, cal que 

l’organització sigui sense ànim de lucre, és a dir, que qualsevol resultat positiu que pugui tenir 

al tancament de l’exercici econòmic, s’ha de reinvertir en les activitats de la pròpia associació. 

No es poden repartir dividends entre els associats.  

 
L’ACCMPC no estaria exempta d’impostos i, com a conseqüència, recaptaria i pagaria l’IVA fins 

al final de cada exercici on el liquidaria i rebria o pagaria una compensació segons si el resultat 

fos suportat o repercutit. Relacionat, també, amb els impostos, donada la reforma de la Llei 

sobre l’Impost de Societats l’any 2015, les associacions amb una facturació superior a 50.000 

euros l’any, hauran de pagar aquest impost. Com es veurà més endavant, la facturació del 

Circuit Imprescindible supera els 50.000 euros anuals i, per tant, es veurà obligada a pagar 

l’Impost de Societats fins que desaparegui, canviï la seva activitat a una on es facturin menys 

de 50.000 euros o tramiti l seva declaració d’entitat d’utilitat pública o associació cultural.  

 

En el cas de la contractació de personal, haurà de respectar els drets dels treballadors i la 

legalitat laboral vigent, de la mateixa manera que s’hauran d’efectuar els pagaments de sou 

mensuals i la declaració a Hisenda de la Seguretat Social de cada treballador. 

 
Una de les normatives on també s’hi haurà de posar èmfasi, és en la que regula els drets 

d’autor i propietat intel·lectual. La voluntat de professionalitzar els artistes que té el projecte, 

també passa per complir amb les obligacions d’una promotora o productora que programa a 

un artista. Per aquest motiu, es prendrà molta cura de pagar els drets d’autor corresponents 

als concerts que es duran a terme. De la mateixa manera, es demanarà als artistes que 

compleixin amb les seves obligacions i es donin d’alta de la Seguretat Social en el Règim 

d’Artistes. De fet, serà condició necessària per dur a terme els concerts de la gira. 
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Per deixar clares les responsabilitats i deures de cadascuna de les parts, es signarà un 

contracte legal entre els artistes i l’associació, on quedaran especificats els següents termes40: 

 Catxet. 

 Dietes. 

 Dates, llocs i hores dels concerts de la gira. Tant de les proves de so com de l’inici dels 

concerts i localització GPS de les sales, així com la duració de les proves i del concert. 

 Compromís del grup de donar-se d’alta de la Seguretat Social per cada concert.  

 Compromís del grup d’arribar puntuals a les proves de so i concert. 

 Compromís de l’associació de complir amb el pagament dels drets d’autor. 

 Autorització cessió d’imatges. 

 Clàusules de rescissió del contracte. 

 Signatura de tots els membres del grup i del coordinador responsable del projecte. 

 
Donat que les seves activitats principals estan basades en la generació d’espectacles en viu, 

s’haurà de tenir en compte la normativa sobre el Reglament d'espectacles públics i activitats 

recreatives (Decret 112/2010, de 31 d'agost). Tot i que aquesta normativa afecta directament 

a les sales, al formar part de les Cases de la Música, també s’ha de tenir en compte, ja que 

l’associació també actua com a promotora dels espectacles públics (o activitats recreatives, 

segons la llei), que es duen a terme durant el Circuit. 

 
Altres normatives importants a tenir en compte seran els drets d’imatge dels artistes, ponents, 

públic i espectadors participants en el projecte, ja que el més normal es realitzar vídeos i 

fotografies dels concerts per tenir material audiovisual per presentar en les següents edicions, 

tot i que aquesta funció també la realitzaran les pròpies sales, donat que ja disposen de 

professionals especialitzats de confiança. Per tal de no incórrer en cap il·legalitat, es signarà un 

contracte amb els participants del projecte, per la cessió d’imatges. De la mateixa manera, es 

respectarà la llibertat d’expressió cultural dels artistes i es tindrà molt en compte la llei de 

protecció de menors, donat que molts dels participants poden ser menors d’edat. 

 
De la mateixa manera que les lleis van evolucionant i canviant, com es veurà a continuació, es 

contractarà a personal professional jurídic extern que assessori en qualsevol moment sobre 

qualsevol dubte, revisi els documents com contractes i convenis i estigui al corrent de les 

novetats legals sobre les normatives esmentades i qualsevol altre que pugui afectar al projecte 

en qualsevol altre cas no previst. 

                                                           
40

 Veure Figures 9, 10 i 11. Contracte tipus amb artista per realitzar un concert de la gira a l’Annex p. 176 
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4.2.2. PLA DE RECURSOS HUMANS 
 
Gestió i organització del projecte 

La gestió i organització del projecte, com s’ha dit anteriorment, estarà conformada per tres 

persones nuclears i seran les encarregades de gestionar i coordinar el projecte. Seran les 

encarregades de dur a terme totes les tasques necessàries per realitzar les activitats i 

processos del projecte. El  coordinador serà l’autor i ideari d’aquest projecte, Xavier Carrasco, 

l’assistent de coordinació, un stager o persona en pràctiques. El lloc de treball restant, serà 

ocupat per un professional de la comunicació i màrqueting. 

 
Aquestes tres persones formaran el nucli humà del projecte. Seran les que es dedicaran a 

temps complet al projecte (excepte l’assistent de producció) i el bon succés del mateix. Aquest 

grup de treballadors serà dirigit per l’autor del projecte, Xavier Carrasco Mallol, qui exercirà de 

coordinador principal i gerent del projecte. Els perfils i tasques de cada lloc de treball es 

detallaran més endavant.  

 
Junta Directiva 

Com s’ha especificat a l’apartat anterior, el projecte estarà articulat a través de l’Associació 

Coordinadora del Circuit de Músiques Populars de Catalunya (ACCMPC), emmarcat dins de les 

activitats que duen a terme les Cases de la Música i, per tant, aquestes conformarien la Junta 

Directiva del mateix. Un representant de cadascuna de les cinc Cases de la Música (Sala 

Salamandra, Sala Stroika, Sala Clap, El Vapor i La Mirona), seria membre de la Junta. Aquesta 

part de la Junta, encapçalaria el projecte, sent la que prendria les decisions estratègiques de 

millora de les activitats del mateix. 

 
D’altra banda, donat que el projecte té una dimensió aglutinadora del sector, les diferents 

associacions que donin suport al projecte mitjançant la seva associació i aportació econòmica, 

també podrien formar part d’aquesta Junta, com a vocals.   

 
A part dels directors de cada Casa de la Música, els membres associats a l’ACCMPC serien els 

representants de: 

 
MUSICAT (Associació  Professional  de  Músics  de Catalunya), ARC  (Associació Professional  de 

Representants,  Promotors  i  Mànagers  de Catalunya), ASACC  (Associació  de  Sales  de  

Concert  de  Catalunya),  APECAT  (Associació  de Productors  i  Editors  Fonogràfics  i  
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Videogràfics  de  Catalunya),  EMIPAC  (Escoles  de  Música d’Iniciativa Privada Associades de 

Catalunya) i ACEM (Associació Catalana d’Escoles de Música i Dansa). 

 
Aquests associats, tindran una funció consultiva, és a dir, es consensuaran amb ells les noves 

iniciatives o accions que es vulguin prendre o les modificacions del projecte amb l’objectiu de 

fer-lo el més útil possible per al sector. 

 
 

Junta Directiva Les cinc Cases de la Música. 

Associats ARC, MUSICAT, ASACC, APECAT, EMIPAC I ACEM. 

 
 

La Junta es reunirà tres cops al llarg del projecte per debatre la seva dinàmica i valorar el seu 

bon succés. Els mateixos membres representants de cada Casa de la Música seran els 

encarregats de fer el seguiment del projecte a les seves respectives Cases. Cadascun serà el 

“tutor” o “responsable” del seu propi grup d’espectadors i els acompanyarà durant tot el 

procés. En les reunions de Junta es comunicaran els avanços del projecte, es proposaran idees 

i es plantejaran problemàtiques per resoldre. D’altra banda, es durà a terme una Assemblea 

General a finals de juny per traslladar l’experiència de l’edició finalitzada i aportar idees i 

millores per la següent. 

 
En la primera edició del projecte, aquesta Junta es basarà en la supervisió del 

desenvolupament del projecte, del seu seguiment i de l’avaluació final del mateix. 

 
Com es pot observar a continuació, l’organigrama del projecte està encapçalat per la Junta 

Directiva, qui, prendrà les decisions estratègiques al finalitzar la primera edició del circuit, 

seguit de la coordinació, qui prendrà les decisions executives i farà de nexe entre la Junta i el 

projecte. Seguint un sistema de presa de decisions “Top-Down”, la coordinació dirigirà 

l’assistent de coordinació i el departament de comunicació i màrqueting. De la mateixa 

manera, serà l’encarregada de contractar i relacionar-se amb els serveis externs: gestoria, 

advocat, informàtic i dissenyador. 

 

 

 

 

 

 

 Elaboració pròpia 

Taula 18// Estructura 
ACCMPC 
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 Elaboració pròpia 

 
 
Aquesta organització està pensada per donar veu al sector que, mitjançant el seu recolzament 

al projecte, tingui més pes davant les institucions públiques. Per fer-ho, es necessiten les 

associacions professionals que conformen el sector, que al costat de les Cases de la Música, 

podran aportar idees de millora per ampliar la utilitat del projecte per al mateix sector musical. 

 
Perfil dels treballadors 

A continuació es detallen els perfils de cadascun dels quatre treballadors que realitzaran les 

tasques de coordinació i gestió i comunicació i màrqueting: 

 
a) Coordinació.  

 
PERFIL: 

La figura de coordinador del projecte, com ja s’ha especificat anteriorment, serà el creador del 

mateix, Xavier Carrasco Mallol. El perfil del coordinador ha de ser empàtic i amb sensibilitat 

pel món musical. Ha de tenir coneixements sobre el funcionament del sector de la música a 

Catalunya i experiència en la coordinació i gestió de projectes o esdeveniments musicals.  

És fonamental que el coordinador tingui un gran sentit de l’organització i planificació per al 

bon funcionament del projecte, lideratge, control de les persones que té al seu càrrec, crear 

un bon clima de treball, ha de tenir iniciativa i versatilitat per adaptar-se a qualsevol situació 

no prevista. 

ASSEMBLEA 

JUNTA DIRECTIVA 

COORDINACIÓ 

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING 

SERVEIS EXTERNALITZATS: 

GESTORIA ADVOCAT 

ASSISTENT COORDINACIÓ 

DISSENYADOR INFORMÀTIC 
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FUNCIONS:  

El coordinador haurà de realitzar les següents funcions i d’altres no previstes que vagin sorgint 

durant el desenvolupament del projecte. 

 Recerca de finançament (patrocinadors, subvencions, convenis, etc.) 

 Coordinació activitats:  

- Serà l’encarregat de calendaritzar totes les activitats del projecte en les seves 

tres fases (sessions formatives, concurs i gira).  

- Haurà de contactar amb els professionals que imparteixin les sessions de 

formació.  

- Serà l’encarregat de fer el seguiment de les activitats de formació, concurs i 

gira. 

- Serà l’encarregat d’elaborar els pressupostos generals i específics de cada 

activitat. 

- Haurà de coordinar la producció de la gira dels artistes amb les sales on es 

realitzaran les actuacions (ryders, desplaçament artistes, etc) 

- Haurà de ser present a totes les reunions de Junta i les reunions generals amb 

els grups d’espectadors. 

 Relació amb les institucions i associacions del sector: 

- Reunions esporàdiques per presentar el projecte, signatura de convenis, etc. 

 Resolució de problemes. 

 Supervisió de les despeses i equilibri pressupostari. 

 Gestions burocràtiques (sol·licituds i justificacions subvencions, certificat digital, etc.). 

 Execució de les indicacions estratègiques que es traslladin des de la Junta Directiva. 

(Nexe entre la Junta i el projecte). 

 Dirigir als treballadors que en depenen (assistent de coordinació i comunicació i 

màrqueting). 

 Haurà de supervisar les factures emeses, cobraments i pagaments necessaris així com 

controlar la bona gestió econòmica del projecte. 

 Recepció i enviament de correus. 
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RESPONSABILITAT: 

És el màxim responsable del projecte. És l’encarregat d’executar correctament tots els 

processos i tasques necessàries per dur a terme les activitats del mateix. Té la responsabilitat 

de traslladar les estratègies de la Junta Directiva al projecte i executar-les correctament. És 

l’encarregat de contractar i dirigir a la resta de treballadors.  

 
b) Assistent de coordinació.  

 
PERFIL:  

L’assistent de coordinació serà un stager (practicant). Ha de ser una persona amb sensibilitat 

pel món musical i ha de tenir voluntat de coneixement. És necessari que sigui una persona 

empàtica i amb energia, iniciativa i és convenient que tingui algun tipus d’experiència en la 

producció d’esdeveniments musicals i coneixements tècnics d’una producció.  

 
Ha de ser una persona que treballi en equip, responsable i amb esperit crític per donar 

l’opinió sobre les decisions que es prenen. S’ha de poder adaptar a les situacions no previstes i 

ha de tenir capacitat de resolució de problemes. 

 
FUNCIONS: 

Haurà de recolzar a la coordinació en totes les tasques que requereixin més implicació d’una 

segona persona: 

 Contacte amb els grups d’espectadors.  

 Contacte amb els artistes. 

 Contacte amb els associats. 

 Coordinació de la producció de la gira d’alguns artistes amb les sales on es realitzaran 

les actuacions (ryders, desplaçament artistes, etc.). 

 Emissió i traspàs de factures, juntament amb altres tasques administratives. 

 Creació i manteniment de bases de dades. 

 Comunicació amb els serveis externs quan sigui necessari. 

 Ajut en l’execució de les indicacions estratègiques que es traslladin des de la Junta 

Directiva. 

 Resolució de problemes. 

 Atenció telefònica. 

 Substitució del coordinador quan estigui absent.  

 Assistència en la resta de tasques on coordinació requereixi suport. 
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RESPONSABILITAT: 

No és responsable últim del projecte però si de que les tasques que se li encomanin des de 

coordinació. Forma part imprescindible de la gestió del projecte i ha d’estar en sintonia amb el 

coordinador del mateix, ha de tenir una bona relació i que la comunicació d’informació sigui 

fluïda, tant, entre ells com amb comunicació i màrqueting.  

 
c) Comunicació i màrqueting. 

 
PERFIL: 

La figura que desenvolupi la comunicació i el màrqueting del projecte, ha de ser una persona 

amb formació i experiència professional en la comunicació d’esdeveniments musicals o 

campanyes de publicitat per a artistes. Ha de tenir un gran sentit de l’organització i 

planificació. Ha de tenir coneixement de les noves tecnologies (xarxes socials, aplicacions 

mòbil, pàgines web, entre d’altres).  

 
Ha de tenir un esperit crític i estratègic i s’ha de poder adaptar a situacions no previstes, de la 

mateixa manera que ha de saber relacionar-se amb la resta de companys de feina. 

 
FUNCIONS: 

Haurà de desenvolupar totes les tasques referents a la comunicació, tant del projecte com de 

les seves activitats concretes (community manager): 

 Haurà de mantenir les xarxes socials i la pàgina web del projecte, així com el mailing 

personalitzat i la comunicació amb els mitjans o agències de comunicació catalans, 

estatals i, en el cas que sigui necessari, internacionals. 

 Haurà de realitzar les campanyes de promoció de les diferents activitats de l’etapa II 

del projecte: 

o Sessions formatives: 

 Comunicació convocatòria espectadors per formar part del projecte. 

 Comunicació selecció final dels espectadors que formaran part del 

projecte. 

 Comunicació a través de les xarxes socials del seguiment de les 

sessions formatives (publicació de fotografies, notícies, opinions dels 

espectadors, etc). 

o Concurs: 

 Comunicació convocatòria oberta dels artistes al concurs. 
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 Comunicació tancament convocatòria i obertura de la fase de selecció 

dels artistes en el concurs amb concerts en directe. 

 Comunicació grups seleccionats per fer la gira. 

 

o Gira: 

 Comunicació inici de la gira. 

 Comunicació continuada del seguiment i evolució de la gira durant el 

temps que dura a través de les xarxes socials i pàgina web (fotografies, 

notícies, opinions, etc). 

 Comunicació tancament de la gira. 

 Haurà de realitzar els dossiers de patrocini. 

 Haurà de demanar fotografies de les sessions formatives a cada Casa de la Música. 

 Haurà de contactar amb les sales per demanar fotografies dels grups en la fase de 

concurs i de la gira. 

 Haurà de demanar o buscar els logotips de totes les associacions, Cases de la Música, 

entitats que donin suport al projecte, institucions, etc. per afegir-les a tots els 

comunicats. 

 Haurà d’elaborar les notes de premsa i comunicar-se amb els mitjans de comunicació 

i/o agències de publicitat. 

 Haurà de difondre la feina que es fa des de la coordinació mitjançant fotografies i 

notificacions de l’oficina a través de les xarxes socials. 

 Haurà de mantenir una relació constant amb coordinació i disseny per elaborar les 

campanyes de comunicació. 

 
RESPONSABILITAT: 

Aquesta figura te la responsabilitat d’elaborar bones estratègies de comunicació per 

cadascuna de les fases del projecte i difondre les activitats que es duen a terme. També te la 

responsabilitat de dinamitzar les xarxes socials i pàgina web amb l’ànim de que el projecte 

tingui el màxim ressò possible a través dels canals de comunicació tradicionals i 2.0. 

 
Selecció de personal 

A part de la figura de coordinació, que com ja s’ha dit anteriorment, serà l’autor del projecte 

(Xavier Carrasco Mallol), la resta de personal serà reclutat a través de la contractació externa i 

interna. A continuació, es detalla el procés de selecció per cadascun dels llocs de treball. 

Aquest procés serà dut a terme pel mateix coordinador. 



    108 
  

a) Assistent de coordinació 

Es seleccionarà a través de la recerca pels màsters, postgraus i graus tècnics d’especialització 

en música a Catalunya per trobar un perfil adequat al lloc de treball. Es demanarà currículum i 

carta de motivació i als més aptes se’ls farà una entrevista on s’acabarà de seleccionar la 

persona que ocuparà el càrrec. En el cas de no trobar cap practicant que estigui realitzant 

estudis, es buscarà a través de contactes interns la persona adient i es farà un contracte de 

pràctiques a mitja jornada.  

 
b) Comunicació i màrqueting 

Es seleccionarà a través de contractació externa, és a dir, per portals de recerca d’ocupació 

laboral especialitzades per Internet com Infofeina, Servei d’Ocupació de Catalunya, 

Treballateca, EAEB, Domestika i d’altres més generals com Infojobs o Jobandtalent. 

 
Tot i això, també es farà recerca interna, a través de les referències dels contactes del 

coordinador i dels responsables de les Cases de la Música, ja que tot i ser un lloc de treball per 

comunicació i màrqueting, es busca una persona que transmeti confiança i, convenientment, 

que hagi treballat en la comunicació d’algun projecte o esdeveniment musical. 

 
Horari laboral i remuneració 

Al tractar-se d’un projecte nou i sense experiències de referència, qualsevol horari laboral que 

es plantegi, en el cas del coordinador, no es complirà, ja que haurà de dedicar més temps a 

tasques que potser no li corresponen de base però que son necessàries pel bon funcionament 

del projecte. No obstant, es planteja, a continuació, un horari pels tres llocs de treball, dins del 

qual, desenvoluparan les tasques mencionades anteriorment: 
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Lloc de treball Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Coordinació 
De 9h a 13h i 
de 15h a 19h 

De 9h a 13h i 
de 15h a 19h 

De 9h a 13h i 
de 15h a 19h 

De 9h a 13h i 
de 15h a 19h 

De 9h a 13h i 
de 15h a 19h 

Assistent De 10h a 15h De 10h a 15h De 10h a 15h De 10h a 15h De 10h a 15h 

Comunicació 
De 9h a 13h i 
de 15 a 19h 

De 9h a 13h i 
de 15 a 19h 

De 9h a 13h i 
de 15 a 19h 

De 9h a 13h i 
de 15 a 19h 

De 9h a 13h i 
de 15 a 19h 

  
 

Com es pot observar, es treballarà de dilluns a divendres. Tot i això, tant el coordinador, com 

l’assistent i la persona de comunicació, durant les fases del concurs i de la gira, faran un horari 

definit per les tasques que s’hagin de realitzar en cada moment (producció, problemes a 

resoldre, seguiment, comunicació de l’esdeveniment, etc).  

Elaboració pròpia 
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L’horari serà de jornada completa, partit per tres hores al migdia de descans per dinar, a 

excepció de l’assistent de coordinació, que treballarà mitja jornada de matí de dilluns a 

divendres.  

 

El sou de cada persona anirà relacionat amb la responsabilitat de cada lloc de treball i de les 

hores que dediqui al projecte. En el cas del coordinador, assistent i comunicació, el sou serà 

fix, però se li sumaran les hores extres que s’hagin de fer els caps de setmana (durant l’etapa 

del concurs i de la gira).  

 
A continuació es mostra la taula de sous en relació a les hores fixes i el sou per les hores 

extres: 

 
Lloc de treball Hores a la setmana Sou per hora net Sou mensual net Sou anual net 

Coordinació 40 5,6 900 12600 (14 pagues) 

Assistent 25 5 500 6000 (12 pagues) 

Comunicació 40 5,2 830 11620 (14 pagues) 

 
 
Serveis professionals externs 

Com s’ha pogut observar anteriorment, hi haurà una sèrie de tasques desenvolupades per 

empreses externes, és a dir, es contractaran els serveis professionals d’empreses 

especialitzades en realitzar les tasques següents: 

 
a) Gestoria 

Es contractaran els serveis de relació de nòmines mensuals, altes i pagaments de la Seguretat 

Social, gestió de l’IVA (suportat / repercutit), gestió de documents oficials, remeses mensuals i 

assessorament laboral i fiscal, comptabilitat del projecte, pagament de nòmines i l’elaboració 

d’informes administratius comptables mensuals, entre d’altres. 

 
b) Advocat 

Es contractaran els serveis d’assessorament  jurídic i legal per tenir informació de qualsevol 

normativa legal que afecti o pugui afectar al projecte o als agents que hi intervinguin i poder 

tenir recolzament jurídic i legal en qualsevol litigi que es pugui tenir. 

 
c) Dissenyador 

Es contractaran els serveis d’un dissenyador perquè faci tot el disseny corporatiu del projecte i 

qualsevol altre disseny que es pugui necessitar (disseny pàgina web, logotip del Circuit 

Elaboració pròpia 
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Imprescindible, disseny imatge gràfica, cartelleria, etc.), treballant directament amb el 

coordinador i la persona de comunicació.  

 
d) Informàtic 

Es contractaran els serveis d’un informàtic i webmaster perquè dugui a terme totes les 

instal·lacions i reparacions de software i hardware necessàries als aparells electrònics i 

mantingui el servidor, hosting i domini de la pàgina web.  
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4.2.3. PLA DE COMUNICACIÓ I MÀRQUETING 
 
El màrqueting és planificació41. Aquesta frase, extreta del llibre d’en Jordi Sellas i Jaume 

Colomer, Màrqueting de les arts escèniques. Creació i desenvolupament de públics (Gescènic, 

2009), sintetitza la funció d’un pla de màrqueting; estudiar l’entorn i el propi projecte i 

planificar les accions que es prendran per aconseguir els objectius plantejats i preveure, en 

certa mesura, l’impacte d’aquestes accions en el futur i les conseqüències que poden tenir pel 

projecte.  

 
Durant els últims anys, el màrqueting i la comunicació s’han tornat elements fonamentals per 

qualsevol producte o servei que s’ofereixi, donat que son les eines necessàries d’organització, 

gestió i presa de decisions correctes per arribar al “consumidor final”. L’ús original del 

màrqueting per productes materials fungibles i la seva relació amb la comunicació capitalista i 

de consum de masses,ha fet que en sectors com el de la cultura es tingui recels a l’hora 

d’utilitzar aquesta eina de gestió. No obstant això, és necessari tenir present que les accions de 

comunicació i el màrqueting varien segons els objectius que es proposin aconseguir a través 

d’un projecte. Son aquests objectius els que marquen les accions i decisions a prendre, que, 

ben formulades i planificades, ajuden, en un alt grau, a comunicar i organitzar un projecte en 

qualsevol dels sectors, fins i tot, el cultural. És una eina que professionalitza el sector i millora 

els resultats de qualsevol projecte. Poc a poc s’ha anat utilitzant més el màrqueting en el món 

de la cultura, fins al punt de generar un nou concepte d’aplicació d’aquesta eina; “el 

màrqueting cultural”, definit per  François Colbert. 

 
Després de detectar les necessitats dins de l’entorn musical català: consideració de la música 

com a oci i no com a cultura; falta de formació del públic musical català; dificultat pels artistes 

novells d’inserir-se en el circuit professional i falta de relació directe entre el públic i 

l’esdeveniment musical i un cop plantejades les activitats que es duran a terme i l’organització 

i persones responsables del projecte, es planteja, a continuació, el pla de màrqueting per al 

Circuit Imprescindible. 

 
Elements previs a tenir en compte: 

Abans de realitzar el pla de màrqueting, hi ha una sèrie d’elements que s’han de considerar 

per poder dur-lo a terme de forma correcta. 

                                                           
41

 SELLAS, Jordi i COLOMER, Jaume. (2009). Màrqueting de les arts escèniques. Creació i 
desenvolupament de públics. Barcelona: Gescènic, p. 32. 
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a) Públic objectiu 

El públic objectiu del projecte en la seva primera edició, com s’ha mencionat anteriorment, és 

el públic musical de les Cases de la Música, ja que son el segment més proper i on és més fàcil 

que arribi el projecte de forma directa. D’aquesta manera, es comença instruint al públic que 

sol assistir més als concerts que proposen les diferents sales de la xarxa, i on la comunicació i 

difusió del projecte pot tenir un abast més gran. No obstant, el segment ideal desitjat, però 

més complicat d’arribar és el públic musical general, comprès entre els 16 i els 70 anys, que 

assisteix un o més cops a l’any a un concert musical, ja que, tot i no ser l’objectiu principal 

d’aquesta iniciativa, conforme aquesta es vagi consolidant, seria interessant ampliar l’espectre 

de públic al que va adreçada. En les primeres edicions del projecte, aquest públic general seria 

objectiu en el moment de la celebració del mateix circuit com a assistents, però no per formar 

part del grup d’espectadors-programadors. Això és així donada la gran quantitat de perfils 

diferents d’espectadors que hi ha a Catalunya i la dificultat d’escollir grups de 10 persones per 

cada Casa de la Música sense tenir referències ni bases de dades. 

 
D’altra banda, per la part artística, el públic objectiu principal, son els grups formats a les 

Cases de la Música, és a dir, grups novells amb intencions d’entrar al món professional. 

Donada la dificultat per fer-ho, el projecte es planteja, també com a una plataforma d’impuls i 

professionalització per a aquests artistes emergents, que, amb el temps i l’experiència, pretén 

ampliar aquest públic a qualsevol grup de Catalunya que hi vulgui participar. 

 
D’aquesta manera, també es recolza als artistes de les Cases de la Música i, aquestes, es fan 

més atractives, tant pels grups com pels espectadors catalans. 

 
b) Intermediaris 

Aquest projecte es vehicularà a través de la Xarxa de les Cases de la Música, i, per tant, seran 

l’intermediari principal, entre el públic objectiu i el mateix projecte.  

Els espais necessaris per dur a terme l’activitat, i que s’obtindran a través de la col·laboració 

amb les Cases de la Música, son les sales de cadascuna d’elles: Sala Salamandra de L’Hospitalet 

de Llobregat, la Sala Stroika de Manresa, la Sala Clap de Mataró, la Mirona de Salt (Girona) i El 

Vapor de Terrassa. Les bases de dades, tant dels espectadors potencials per formar part del 

projecte, com dels artistes en el programa de formació, exhibició o creació de les Cases de la 

Música, seran, també necessaris per dur a terme el Circuit Imprescindible. 
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c) Grups d’interès 

Els grups d’interès principals per al projecte seran, també, col·laboradors i/o patrocinadors del 

mateix. 

 
ASSOCIACIONS DEL SECTOR: 

Com s’ha dit anteriorment, un dels objectius del Circuit Imprescindible, és convertir-se en un 

projecte de sector, on tots els agents que el conformen hi col·laborin i se’n beneficiïn. L’ARC, 

ASACC, APECAT, MUSICAT, EMIPAC o ACEM, son algunes de les associacions professionals del 

sector amb qui, en un primer moment, es contactarà i es crearan enllaços de col·laboració.  

 
INSTITUCIONS PÚBLIQUES: 

Serà molt important, també, establir vincles amb les administracions, tant a nivell local 

(Ajuntaments de L’Hospitalet de Llobregat, de Manresa, de Salt, de Mataró i de Terrassa), com 

a nivell provincial (Diputació de Barcelona i de Girona), de país (Generalitat de Catalunya) o 

estatal (INAEM), per obtenir, sobre tot, recolzament ideològic, és a dir, que sentin que el 

projecte és necessari pel sector i per la societat amb l’ànim de donar-li continuïtat, econòmic i 

públic, ja que la relació també serà de patrocinadors públics. 

 

MITJANS DE COMUNICACIÓ: 

És fonamental establir una estreta relació entre el projecte i els mitjans de comunicació locals, 

de país, estatals i, en el cas que sigui necessari, donat el caràcter únic del projecte, 

internacionals. A través de convenis i/o contactes momentanis, es farà publicitat del projecte a 

través dels mitjans de comunicació. Aquest fet és important, donada l’alt impacte en el públic 

que tenen i l’amplada publicitària que tindria el projecte mitjançant els canals de comunicació 

tradicionals. 

 
d) Competidors 

Tot i ser un projecte sense cap altre experiència de referència i, per tant, sense cap competidor 

directe, la tipologia d’activitats d’exhibició que desenvolupa, si son factibles de tenir 

competidors més directes.  

 
En el cas del Concurs, al tractar-se de concerts en directe, els competidors serien la resta de 

sales de concerts que hi ha a la mateixa localitat de cada Casa de la Música, que podrien 

atraure al públic amb una programació més atractiva (artistes reconeguts). No obstant, el baix 
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preu de les entrades al concurs i l’atractiu de les sales (ja que son sales reconegudes), també 

podria ser un reclam pel públic. 

Referent al circuit, el competidor més directe és el “Curtcircuit” d’ASACC. Aquest circuit 

programa a artistes reconeguts que toquen per les diferents sales que composen la mateixa 

associació. Com en el cas del concurs, la resta de concerts programats a d’altres sales locals, 

també serien competidors potencials del mateix circuit. No obstant, tant el baix preu de 

l’entrada als concerts com l’atractiu de les sales i la filosofia dels concerts (programats per 

espectadors), serien, també un reclam per al públic. 

 
e) Entorns 

Dins d’aquest punt es troben el micro-entorn i el macro-entorn. El primer fa referència als 

elements que afecten directament al projecte i, per tant, incideixen en el seu resultat. Aquests 

elements son els exposats anteriorment: el públic objectiu, els intermediaris, els grups 

d’interès i els competidors del projecte. El segon, indica l’entorn social, cultural, demogràfic, 

econòmic, tecnològic i polític global del moment.  

 
En el cas del Circuit Imprescindible, el macro-entorn fa referència a l’exposat en el punt 3 

d’aquest treball. La difícil situació econòmica, que perjudica, en gran mesura, la despesa en 

cultura i oci, sumat a la percepció social de la música només com a entreteniment, l’impacte 

de les noves tecnologies en aquest tipus de sectors (streaming, descàrregues, reproductors 

web, etc), fa que qualsevol projecte que s’impulsi dins la dinàmica d’aquest sector sigui de 

complicada execució. No obstant, la sensació de canvi amb les noves polítiques a Catalunya i, 

en concret, a la ciutat de Barcelona, sumat a la intenció d’unió del sector i la força econòmica 

del mateix, fa que les possibilitats de dur a terme un projecte com el Circuit Imprescindible, 

siguin majors de les esperades. 

 
Pla de màrqueting: 

Un cop analitzats els elements anteriors, es presenta, a continuació, el pla de màrqueting per 

al projecte Circuit Imprescindible. 

 
a) DAFO 

En aquest punt, es tracta de d’analitzar els elements externs i interns del projecte sobre el que 

es pretén fer el pla de màrqueting. En aquest cas, s’ha de tenir en compte aquest DAFO, 

elaborat anteriorment  dins del present treball. El DAFO, juntament amb l’anàlisi de l’entorn 

anterior, son els punts de partida de qualsevol pla. 
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b) Objectius. 

En aquest punt es plantejaran els objectius del projecte i del pla de màrqueting en concret, 

amb la voluntat de tenir consciència del que es vol aconseguir amb el projecte i per elaborar 

anàlisis i estratègies útils per al mateix.  

 
OBJECTIU PRINCIPAL: 

L’objectiu general i principal del Circuit Imprescindible, és la missió del mateix projecte; Que la 

música sigui reconeguda socialment com a cultura i no només com a entreteniment. 

 
OBJECTIUS SECUNDARIS: 

Els objectius que deriven del principal son els secundaris, responen al “com assolir aquest 

objectiu”;  Formar al públic musical per tal de que comprenguin la realitat del sector 

professional que hi ha darrere d’un artista sobre l’escenari, donar l’oportunitat als artistes 

novells d’inserir-se en el circuit professional, donada la dificultat i, gairebé impossibilitat 

d’inserir-se en el món professional de la música. Finalment, un altre objectiu secundari, és el 

d’unificar el sector musical sota un mateix projecte, tant per legitimar-lo com per començar a 

fer accions conjuntes de sector i fer força per lluitar a favor de les necessitats de tots els agents 

que el conformen i que, en aquests moments, ho fan de forma individual amb escasses 

victòries i llargs processos de negociació amb l’administració pública. 

 

OBJECTIUS PLA DE MÀRQUETING: 

Els objectius concrets de l’elaboració del pla de màrqueting estan relacionats amb els del 

projecte en si, però es concreten en el com arribar al públic. Aquests objectius son: la difusió 

del projecte i de les activitats que el conformen, recolzar la difusió de les Cases de la Música i 

mantenir la comunicació del projecte amb el públic, perquè tingui ressò i  atraure’l als 

concerts, i amb els patrocinadors (públics i privats), perquè recolzin el projecte. 

 
c) Estratègia de màrqueting 

Arribats a aquest punt, cal mencionar que és el cor del pla de màrqueting; l’estratègia. A través 

de la formula de Màrqueting Mix, es plantejaran les estratègies i accions per fer arribar al 

públic les activitats que es realitzaran per dur a terme els objectius anteriors. El màrqueting 

mixt, es basa en l’elaboració de quatre elements clau definits pels nord-americans Neil Borden 
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i Jerome McCarthy. Aquests elements son coneguts com les quatre P: Producte, Preu, 

Distribució (place en anglès) i Promoció42.  

 
EL PRODUCTE: 

És l’aspecte fonamental de qualsevol activitat econòmica. S’ha de conèixer el producte o servei 

que s’ofereix per poder elaborar correctament qualsevol pla, en aquest cas, de màrqueting. 

Per definir l’estratègia del producte, cal tenir en compte una sèrie d’elements definits per en 

Jordi Sellas i en Jaume Colomer en el seu llibre Màrqueting de les arts escèniques. Creació i 

desenvolupament de públics (Gescènic, 2009): 

 

 Públic objectiu al qual ens dirigim 

El projecte està dividit en tres activitats: sessions formatives, concurs i gira, les quals van 

dirigides a públics diferents, i, per tant, es tindrà un públic objectiu concret a cadascuna 

d’elles. 

 
En la fase de les sessions formatives, el públic objectiu seran els espectadors registrats a les 

bases de dades de les Cases de la Música, ja que és el més proper i, el segment on més arribi, 

de forma directa, el projecte, ja que està en contacte amb la Xarxa i les activitats que 

desenvolupen. D’aquesta manera, es seleccionaran els 50 espectadors (10 per cada Casa de la 

Música), que formaran part del projecte. 

 
En la fase del concurs, es tindrà com a objectiu, el públic musical general (entre 16 i 70 anys), 

perquè assisteixi als concerts en viu del mateix. Concretament, al públic local de cada territori 

on estan ubicades cadascuna de les Cases de la Música (L’Hospitalet de Llobregat, Manresa, 

Mataró, Salt (Girona) i Terrassa), ja que son el públic potencial per poder assistir als concerts 

que es programin. D’altra banda, també s’haurà de tenir en compte els grups novells de cada 

Casa de la Música, ja que seran els que hi participin i, a qui també els haurà d’arribar 

informació de les bases i com presentar-s’hi.  

 
Finalment, a la fase de la gira, de la mateixa manera que en la del concurs, es tindrà com a 

públic objectiu, el públic local. S’haurà de fer una bona comunicació de cada concert per 

atreure al màxim públic possible.  

 
 
 

                                                           
42

 SELLAS, Jordi i COLOMER, Jaume. (2009). Màrqueting de les arts escèniques. Creació i 
desenvolupament de públics. Barcelona: Gescènic, p. 35. 
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 Producte o productes que s’ofereixen 

En el cas del Circuit Imprescindible, s’ofereixen les tres activitats principals de la fase de 

producció del projecte, (descrites detalladament al punt 4.1.3. Organització i desenvolupament 

de les activitats del projecte, d’aquest treball):  

1) 18 sessions de formació teoricopràctica fetes per especialistes professionals en cada 

un dels seus àmbits. 

2) Un concurs de nous talents a cada Casa de la Música, on els espectadors faran de jurat 

i escolliran als guanyadors. 

3) Una gira per cada grup guanyador, per les cinc sales que conformen la Xarxa de Cases 

de la Música. 

 

 Com arribar als consumidors 

Amb l’ànim de formar una marca que pugui ser reconeguda per qualsevol persona i la relacioni 

amb el Circuit Imprescindible, es presenta a continuació, la imatge corporativa del projecte: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6// Logotip Fase II:  
Concurs 

Figura 5// Logotip Fase I: 
Sessions formatives 

Figura  7// Logotip Fase III: 
Gira 

Figura 4// Logotip bàsic 
2017-2018 

Elaboració pròpia 
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Els canals de comunicació principals per arribar al públic seran, com es veurà més endavant, la 

pàgina web pròpia, mailing personalitzat, xarxes socials i altres elements publicitaris com 

cartelleria o anuncis a mitjans de comunicació locals. 

 

 Interès del producte per als consumidors 

El projecte conté diversos nivells d’interès per als consumidors. El fet de relacionar la formació 

del públic musical amb l’exhibició de bandes emergents, sumat a la col·laboració de tot el 

sector i del reconeixement de les sales de concert on es duen a terme les activitats, fa que el 

circuit esdevingui un reclam per als consumidors, sobretot, en les fases del concurs i de la gira.  

 
En el cas de les sessions formatives, el seu caràcter teoricopràctic i la possibilitat de conèixer 

més a fons el món de la música, també seria interessant per a qualsevol aficionat.  

D’altra banda, en el cas del concurs i de la gira, el sol fet de ser artistes seleccionats pel mateix 

públic, els que acaben realitzant els concerts, el reconeixement de les sales on tenen lloc i la 

possibilitat de descobrir nous talents, fan que, tot i el desconeixement dels artistes que 

toquen, hi pugui haver un alt grau d’interès en assistir als concerts. 

 
Finalment és important afegir que el protagonisme del públic en aquest projecte és 

fonamental per atreure’l, ja que es converteix en programador i deixa de ser només un 

espectador passiu per convertir-se en prossumidor del projecte i participa activament en tot el 

procés.  

 
EL PREU: 

El preu és un element important en qualsevol projecte, i més, en el cas de la cultura, ja que 

com s’ha vist anteriorment, pot convertir-se en una barrera econòmica pels consumidors, 

potencials i latents, i, normalment, es torna el discurs principal de no assistència o la no 

consumició de serveis o productes culturals.  

 
En el cas del Circuit Imprescindible, s’ha de tenir en compte el fet de ser un projecte de nova 

creació i sense referències comparables. Per tant, és complicat preveure l’impacte al 100% que 

pot tenir en la societat. Per aquest motiu, és important intentar posar les mínimes barreres 

possibles (econòmiques, tecnològiques o físiques). Per aquest motiu, els preus en cadascuna 

de les tres activitats seran molt econòmics o gratuïts. 

 
Els aspectes fonamentals que s’han de tenir en compte a l’hora d’establir el preu, també 

descrits per en Jordi Sellas i en Jaume Colomer son els següents: 
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 Valoració del producte que s’ofereix per part dels clients 

Com s’ha dit abans, al ser un projecte nou i sense experiències de referència, és complicat 

preveure totalment la valoració que li donarà el públic. No obstant, fent una hipòtesi personal, 

el públic pot valorar el projecte de forma positiva, donat el caràcter social i integrador del 

mateix. Donant la possibilitat al públic de convertir-se en protagonista i programador. Alhora, 

gràcies també a l’experiència, podran valorar la música com a un sector professional com 

qualsevol altre i cultural, no tan sols com a oci. 

 
D’altra banda, les diferents associacions del sector poden valorar de diverses maneres el 

projecte, segons el benefici que en pugui treure cadascuna d’elles. No obstant, el projecte te 

en compte tots els agents del sector i els uneix per convertir-lo en un projecte de sector. Una 

de les possibles valoracions negatives pot ser la vehiculació del projecte a través de les Cases 

de la Música, ja que hi ha moltes altres sales de concert a Catalunya. Tot i això, cal dir que és 

un projecte inicial i que la Xarxa de Cases de la Música és la més forta de Catalunya i la que 

més projectes de formació, creació i exhibició proposa. De tota manera, la intenció formativa 

del públic musical és interessant per tots els agents que conformen el sector, donant a 

conèixer el seu paper dins del mateix i tenint l’oportunitat de transmetre-ho als espectadors. 

 
En el cas de les institucions, la valoració que poden tenir sobre el projecte, des d’un punt de 

vista personal, és positiva, ja que dona resposta a una necessitat de sector que no pot cobrir la 

mateixa administració pública. És un projecte que també té un component social elevat, d’unió 

de sector, participació activa ciutadana, recolzament a artistes novells i professionalització dels 

mateixos, cosa que també valorarien positivament les administracions locals, catalanes i 

estatals. 

 

 Objectius econòmics del projecte 

Els objectius econòmics inicials del projecte son, en primer lloc, ser viable, i en segon, 

mantenir-se cobrint les despeses per poder tornar-se a realitzar l’any següent. 

 
Els objectius econòmics a llarg termini son anar depenent cada cop menys de l’administració 

pública, aconseguir més finançament privat i augmentar el finançament propi, podent posar 

preu a les sessions formatives, i un preu més just als concerts del concurs i de la gira gràcies a 

la creació de confiança de la marca Circuit Imprescindible.  
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 Estratègia de promocions basada en el preu 

No hi haurà promocions basades en el preu el primer any del projecte, ja que, com s’ha dit 

abans, les activitats tindrien un preu molt econòmic o reduït. No obstant, les estratègies de 

preus variaran segons cada una de les tres activitats del projecte: 

 
1) Sessions formatives. L’assistència a aquestes sessions serà gratuïta, és a dir, els 

espectadors que participin en el projecte no hauran de tenir cap despesa per assistir a 

les classes teoricopràctiques. No hi hauria més assistents que els espectadors 

participants, amb algunes excepcions puntuals (patrocinadors, associats, entre 

d’altres). 

 
2) Concurs. En aquest cas, l’assistència seria oberta al públic i seria gratuïta, ja que la 

intenció és que tots els concursants, tot i que alguns no acabin guanyant, tinguin 

l’oportunitat de tocar davant del públic el dia del concurs.   

 
3) Gira.  En aquest cas, amb l’ànim de realitzar els concerts de la forma més professional 

possible, es posarà un preu d’entrada, tot i que serà molt assequible: 6 euros per 

persona.  

 

LA DISTRIBUCIÓ (PLACE): 

La distribució fa referència a l’emplaçament o lloc on es durà a terme el projecte. En el cas del 

Circuit Imprescindible, es desenvolupa en cinc espais diferents: Sala Salamandra de 

L’Hospitalet de Llobregat, Sala Stroika de Manresa, Sala Clap de Mataró, La Mirona de Salt 

(Girona) i El Vapor de Terrassa.  

 

 Espai que més s’ajusta al producte i als espectadors 

L’espai de la música, per antonomàsia, és la sala de concerts. El projecte vol posar en valor 

aquest espai com a recinte on també s’hi duen a terme esdeveniments culturals. És el lloc 

natural de la música i on els espectadors troben més corrent que s’hi realitzin concerts (tot i 

que hi ha altres espais on també s’hi poden trobar aquest tipus d’espectacles com ara els 

teatres o auditoris).  

 

 Accés dels espectadors a l’espai on es realitza l’espectacle 

Els espectadors podran accedir fàcilment als concerts, ja que, tots ells, tenen bones 

comunicacions, estan situades dins de les pròpies ciutats i l’accés és fàcil tant per transport 

públic com privat. 
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En aquest punt, també és convenient assenyalar que la proximitat jugarà un paper important 

en el projecte i, per aquest motiu, els espectadors locals no hauran de moure’s de la ciutat per 

poder veure els concerts.  

 

 Barreres físiques o tecnològiques que dificultin la compra 

El públic proper a la sala (de la mateixa ciutat i voltants), no tindrà barreres físiques que els 

impedeixin arribar a l’espai on es duran a terme els concerts. El públic més allunyat, haurà de 

fer un desplaçament més llarg per arribar a la sala. Tot i això, les bones infraestructures de 

comunicació, fan que a totes les sales sigui fàcil arribar en transport públic o privat. 

En quant a les barreres tecnològiques de la compra, es fa referència a la venda d’entrades. 

Aquesta tasca es farà a través de les pròpies plataformes de ticketing de cada sala. En el cas de 

la Sala Salamandra, es farà a través de la seva pròpia web o ticketmaster.es, en el cas de la Sala 

Stroika, es farà a través de ticketea, La Mirona, a través de Codetickets, en el cas de El Vapor i 

Sala Clap, també es podrien comprar a través de la seva pàgina web. 

 
Aquest fet no ha de comportar estrictament una barrera tecnològica, ja que, en el cas de que 

no es disposi d’Internet, es podrà comprar directament a la taquilla. 

 
LA PROMOCIÓ: 

Aquest punt engloba les tasques i activitats que es duran a terme per comunicar el producte i 

posicionar-lo dins del mercat. Segons en Jaume Colomer i en Jordi Sellas, autors del llibre 

Màrqueting de les arts escèniques. Creació i desenvolupament de públics (Gescènic, 2009), els 

punts clau per fer una bona promoció d’un producte o servei culturals son: 

 

 Missatge que es vol comunicar 

En el cas del Circuit Imprescindible, el missatge principal que es vol transmetre és el caràcter 

únic del mateix, donat que els seus programadors son espectadors. Es vol transmetre el 

protagonisme que te el públic dins del projecte i del món musical, en general, i el valor cultural 

i professional que te  el sector de la música en viu. 

 
A nivell concret, també es vol transmetre el valor de cada una de les activitats que genera el 

projecte: En el cas de les sessions formatives, perquè el públic comprengui millor el sector i 

valori la feina professional que hi ha darrera d’un concert. En el cas del concurs, per un costat, 

donar el protagonisme que mereix el públic, programant un circuit i veure part del procés de 

producció d’un concert sense ser merament espectador i veure tan sols el final de la cadena (el 

concert) i, per l’altre, donar l’oportunitat als grups novells locals de realitzar la seva primera 
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gira per Catalunya. Finalment, en el cas de la gira, el missatge que es vol transmetre és la 

culminació de tot el procés anterior i posar en valor que els grups han estat seleccionats pels 

mateixos espectadors. 

 

 Canals per arribar al públic objectiu 

En primer lloc, s’arribarà al públic a través dels canals de comunicació 2.0, és a dir, a través de 

la pàgina web, xarxes socials i mailing del mateix projecte. També s’aprofitaran les pròpies 

pàgines web, xarxes socials i mailing de les pròpies Cases de la Música, cosa que ampliarà 

l’impacte i públic a qui arriba el missatge. La pàgina web i les xarxes socials de la Xarxa tenen, 

anualment, més de 750.000 visites, i a través del mailing, es pot arribar a 40.000 espectadors 

aficionats, 3.000 músics novells i 50.000 persones subscrites a les xarxes socials43. De la 

mateixa manera s’utilitzaran canals físics de promoció mitjançant la fixació de cartells a les 

localitats de cada Casa de la Música, s’editaran tríptics i documents informatius, targetes de 

presentació, entre d’altres. 

 
  

                                                           
43

 Cal tenir en compte que aquestes dades son extretes de les pàgines web i xarxes socials de cadascuna 
de les sales que conformen la Xarxa i de la pròpia pàgina web i xarxes socials de les Cases de la Música. 
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En segon lloc, s’arribarà a través dels mitjans de comunicació tradicionals: Diaris, ràdios i 

premsa escrita. En un primer moment, seran mitjans locals i, a mesura que el projecte es vagi 

consolidant, s’ampliarà la comunicació a mitjans més grans o d’abast més ample. 

 
En tercer lloc, també s’assistirà a fires professionals de referència a Catalunya com el Mercat 

de Música Viva de Vic o la Fira Mediterrània de Manresa per promocionar el projecte. 

 
Finalment, també és necessari esmentar un canal de comunicació que normalment no es pren 

en compte però, en el cas de la cultura i de les arts en viu, en concret, és el boca-orella. És la 

transmissió d’informació sobre un espectacle més antiga i pot servir per tenir una bona crítica i 

obtenir més públic o al contrari, per tenir una mala crítica i perdre públic potencial. No obstant 

això, és un canal on no s’hi pot tenir influència directa, sinó que és el públic, de forma 

individual qui transmet el missatge. 

  
Finalment, cal esmentar que es farà un pla de comunicació diferent per cada concert, és a dir, 

depenent de la sala on hi vagi un grup, s’haurà de fer un pla de comunicació diferent, basat en 

el territori i el públic local. 

 
 
 

 Líders d’opinió útils per crear una corrent favorable 

Com s’ha dit anteriorment, els canals de comunicació tradicional (Premsa escrita, ràdio i 

televisió) locals, seran utilitzats per crear una corrent favorable. De la mateixa manera, els 

polítics (locals, provincials i catalans), amb el seu recolzament, també poden afavorir l’opinió 

general del projecte.  

Altres líders d’opinió interessants perquè recolzin el projecte, son artistes reconeguts i 

associacions professionals del sector, que es posicionin favorablement envers el circuit i 

l’avalin davant de la societat i les institucions públiques. 

 

 Flexibilitat dels preus del producte per crear promocions de venda 

Al ser un projecte amb preus molt reduïts, no hi haurà cap promoció de venda, com a mínim el 

primer any. Les posteriors edicions, depenent del seu desenvolupament i èxit, es poden 

plantejar promocions com paquets d’entrades o fer un disc recopilatori de les cançons dels 

guanyadors del concurs (DISC IMPRESCINDIBLE), entre d’altres. 

 
L’única flexibilitat de preu que es tindrà en compte, és la gratuïtat de tots els concerts per la 

Junta Directiva, patrocinadors, mecenes, organització i espectadors participants en el projecte. 
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d) Indicadors de control 

Per un bon funcionament i control del projecte, és fonamental comptar amb indicadors per 

mesurar l’evolució del mateix i, depenent del resultat, modificar les estratègies emprades.  

 
En el cas del Circuit Imprescindible, es tindran en compte dos indicadors específics: Evolució i 

desenvolupament de les activitats i resultats financers. Aquests dos indicadors es tindran en 

compte i es valoraran a cada reunió de la Junta Directiva. 

 

 Evolució i desenvolupament de les activitats 

Aquest punt de control es mesurarà en cada fase del projecte. En relació a les sessions 

formatives, la situació ideal seria que la convocatòria atragués a 10 persones per cada Casa de 

la Música per formar part del projecte, no obstant això, al no tenir coneixement de la reacció 

del públic, es podria reduir el nombre de persones per Casa de la Música a 8. La predisposició 

dels professionals del sector a donar una sèrie de sessions teoricopràctiques, també seria un 

indicador clau per modificar l’estratègia de l’activitat. 

 
En relació al concurs, l’indicador principal seria la convocatòria dels grups, ja que si no hi 

hagués un mínim de 8 o 10 grups per cada Casa de la Música, s’hauria d’obrir a un ventall més 

ample per donar l’oportunitat a d’altres grups novells de participar-hi. La convocatòria de 

públic, també seria un indicador important, ja que la quantitat de públic assistent seria una 

forma de mesurar l’interès o l’impacte del projecte entre els espectadors. 

En quant a la gira, l’indicador principal seria la quantitat de públic assistent. Segons l’èxit dels 

concerts de la gira a cada Casa de la Música i de cada grup, es faria un estudi dels elements a 

millorar o de les estratègies que caldria modificar, afegir o eliminar. 

Finalment, caldria valorar, també, la implicació dels patrocinadors en el projecte i les 

estratègies que s’hauran de realitzar per atreure els més afins a la filosofia i processos del 

mateix. 

 

 Resultats financers 

Aquest seria un indicador fonamental per mesurar la viabilitat i l’evolució econòmica del 

projecte. Els objectius financers marcats per al primer any son cobrir les despeses que generin 

totes les activitats i acabar l’exercici amb un resultat positiu o amb el mínim de pèrdues 

possibles per poder estabilitzar i mantenir el projecte. En el següent apartat s’especificaran les 

estratègies economicofinanceres amb més detall. 
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4.2.4. ESTRATÈGIES ECONÒMICO-FINANCERES 
 
Al llarg d’aquest apartat sobre els aspectes econòmics i de finançament del projecte, es 

desenvoluparan les estratègies de captació de recursos, tant públics com privats i interns, es 

presentarà una relació de les despeses més importants del projecte i les inversions en la seva 

primera edició i, finalment, es presentarà el balanç de situació, el pressupost anual i la 

tresoreria del Circuit Imprescindible durant la primera edició i les dues següents. Aquests 

documents estaran distribuïts en tres situacions: Realista, pessimista i optimista, on es 

plantejaran els resultats de cadascun d’aquests escenaris, ja que donada la novetat del 

projecte, com s’ha dit anteriorment, és complicat preveure un resultat concret i específic, tot i 

que la situació realista d’aquest apartat, reflexa l’escenari més probable. 

 

Estratègia de captació de recursos públics 

Amb l’ànim d’obtenir recursos públics que puguin ajudar a fer viable el Circuit Imprescindible i, 

alhora, connectin aquest projecte amb l’administració pública autonòmica i local, es 

desenvoluparan unes estratègies cícliques que es repetiran, com a mínim, durant les primeres 

tres edicions del Circuit. 

 
En primer lloc, es postularà el projecte a la línia de subvencions específica del Departament de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya (Institut Català d’Empreses Culturals), per la “Creació 

de Nous Públics per la Cultura”. Aquesta ajuda econòmica, va dirigida a entitats com aquesta, 

que desenvolupin projectes i activitats que fomentin la captació o creació de nous públics. En 

concret, dins d’aquesta tipologia d’ajudes, es postularà a la línia de formació de públics no 

professionals, on es contemplen accions com les sessions formatives del present projecte. 

 

Per poder postular a aquesta subvenció, les activitats del projecte s’han de dur a terme entre 

l’1 d’octubre d’un any i el 30 de setembre del següent, cosa que coincideix perfectament amb 

les activitats desenvolupades pel Circuit Imprescindible. És obligatori dur a terme les activitats 

a Catalunya i fer servir el català com a llengua vehicular de l’activitat, com a mínim en un 50%, 

qüestions que ja es donen en aquest projecte. De la mateixa manera, cal acreditar un mínim 

d’experiència d’un any per les persones responsables d’aquest projecte, cosa que tenint en 

compte l’experiència dels membres de les Cases de la Música, no és complicat acreditar-ho. 
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En termes econòmics, l’import total d’aquest ajut, no pot superar el 50% del cost total del 

projecte i, entre tots els ajuts rebuts per part d’altres entitats públiques, no poden superar el 

cost total de l’activitat. 

 
Les despeses subvencionables en aquesta modalitat son: 

 Desplaçament, allotjament i manutenció del personal, ponents, formadors 

presentadors i jurats que participin directament en el projecte o activitat proposada.  

 Lloguer de sales.  

 Lloguer d’equipament, maquinària i mobiliari.  

 Promoció, publicitat i publicacions.  

 Fins a un 10% del pressupost / cost del projecte en despeses indirectes o generals  

 Honoraris o retribucions dels ponents, formadors i personal.  

 Material didàctic: les despeses de preparació i la reproducció. 

 
Com en qualsevol subvenció pública, és necessari complir uns terminis de presentació de 

sol·licitud i de presentació de justificació. En el cas d’aquesta subvenció, el termini de 

presentació de sol·licitud es troba entre els mesos de gener i febrer del primer any, i el de 

presentació de la justificació, al mes de desembre de l’any següent, un cop finalitzada 

l’activitat44. 

 
En el cas d’aquesta subvenció es demanarà el 50% del cost total del projecte, tot i que 

d’aquest percentatge, el més probable és que s’atorgui, finalment, la meitat del demandat, així 

que al pressupost es comptabilitzarà aquest import esperat. No obstant això, el pressupost 

que s’entregui a l’administració haurà de contenir el 50% de les despeses i, quan es publiqui la 

resolució, s’haurà de reformular un 20%. Aquesta estratègia no afecta el pressupost final, tan 

sols es defineix quines despeses es cobriran amb els recursos d’aquesta subvenció per ser 

acceptada i, després, poder-la justificar. 

 
Amb tot això, aquesta subvenció representarà, a nivell real, el 25% dels ingressos totals del 

projecte, convertint-se en una font de recursos important.  

 
La segona font de captació de recursos serà a través de patrocinis institucionals o ajuts 

directes fora de concurrència que es demanaran als ajuntaments on estan localitzades cada 

                                                           
44

 Línia de públics: Ajudes Generalitat de Catalunya. Consultat el 15 de maig de 2016 al lloc web: 
https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-
locale=ca_ES&idioma=ca_ES&idServei=CEC050SOLC&urlRetorn=http%3A%2F%2Fcultura.gencat.cat   

https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&idioma=ca_ES&idServei=CEC050SOLC&urlRetorn=http%3A%2F%2Fcultura.gencat.cat
https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&idioma=ca_ES&idServei=CEC050SOLC&urlRetorn=http%3A%2F%2Fcultura.gencat.cat
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Casa de la Música (L’Hospitalet de Llobregat, Manresa, Girona, Mataró i Terrassa), i les dues 

diputacions catalanes on es localitzen les mateixes seus (Barcelona i Girona). 

 
En el cas dels ajuntaments, es demanarà un ajut específic per aquest projecte. Tot i que la 

majoria ja col·laboren amb les Cases de la Música, es demanarà un augment mínim d’aquesta 

aportació per finançar el projecte (entre 2.000 i 5.000 euros per any). Per aquests ajuntaments 

no suposa un esforç econòmic massa elevat i pel projecte és una injecció econòmica 

important. 

 
En total, es demanaran uns 20.000 euros anuals entre els 5 ajuntaments, import que suposa 

un 25% del pressupost d’ingressos total del projecte.  

 
En el cas de les diputacions, al estar la major part de les Cases de la Música localitzades a la 

província de Barcelona, es demanarà un import més alt a aquesta i un de més baix a la de 

Girona, donat que tan sols hi ha una Casa de la música a aquesta última província mentre que 

a la primera hi ha quatre.  

 
Amb les diputacions de Barcelona i Girona, es farà un tracte similar al dels ajuntaments. A 

través de patrocini institucional. En el cas de la Diputació de Barcelona, es demanarà un import 

anual de 5.000 euros, mentre que a la Diputació de Girona se’n demanaran 3.500. En total, 

aquestes dues aportacions representen el 10% dels ingressos totals del projecte.  

 
El tipus d’intercanvi de patrocini per la contraprestació econòmica per part d’aquestes 

administracions (a excepció de la subvenció de l’ICEC), serà publicitari. A canvi d’aquests 

recursos econòmics, s’inclourà el logotip de les administracions a tots els comunicats del 

projecte, s’ajudarà en les comunicacions de les administracions i s’atendrà a les demandes que  

les mateixes creguin oportunes. L’alt nivell de proximitat i implicació de les sales i el mateix 

projecte a nivell local, juntament amb l’impacte econòmic que pot generar, fa necessària la 

col·laboració amb aquestes administracions públiques locals i provincials. 

 

Estratègia de captació de recursos privats 

Amb l’ànim d’obtenir recursos privats per dur a terme el Circuit Imprescindible, s’han ideat una 

sèrie d’estratègies dividides en dos blocs: Extracció de recursos externs i interns.  

 
a) Extracció de recursos externs 

L’objectiu principal pel desenvolupament de la primera edició del projecte és aconseguir un 

15% de finançament a través de patrocinadors privats i anar augmentant paulatinament 
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aquest percentatge en les següents edicions, ja sigui pel mateix augment del nombre de 

patrocinadors o per l’augment de la dotació dels fidelitzats. 

 
Per la primera edició del projecte, es captaran dos socis privats principals: la marca de cervesa 

Estrella Damm i la Societat d’Autors i Editors espanyola (SGAE). Estrella Damm és la 

patrocinadora oficial de totes les sales que formen les Cases de la Música i, per tant seria més 

fàcil arribar a un acord per recolzar un projecte que impulsen les mateixes Cases. La 

contraprestació que es donaria a Estrella Damm per l’aportació econòmica que fes, seria, 

principalment, publicitària. No obstant, també s’acordaria, tant a la fase de concurs com de la 

gira, vendre tan sols la seva marca de cerveses (la resta de marques per vendre no podrien ser 

de cap altra cervesa) i accés a la informació de l’evolució del projecte en qualsevol de les seves 

etapes. S’informaria en qualsevol moment, sobre la situació i evolució del projecte. Finalment, 

també es donaria accés gratuït a qualsevol dels concerts o sessions formatives pels 

treballadors d’aquesta empresa. 

 
En el cas de SGAE, algunes de les Cases de la Música reben suport d’aquesta entitat, i 

actualment s’està negociant com podria recolzar els projectes que duen a terme. Per tant, 

seria també interessant que aquesta entitat col·laborés amb el projecte. Com a 

contraprestació, de la mateixa forma que Estrella Damm, es faria publicitat de la seva imatge 

corporativa amb tots els comunicats del projecte, es donaria informació de l’evolució del 

projecte en qualsevol de les seves etapes i es donaria accés gratuït a qualsevol dels concerts o 

sessions formatives pels treballadors de SGAE.  

 
Entre aquests dos patrocinadors, s’aportaria un import que significaria el 16% del pressupost 

d’ingressos totals del projecte (12.000 euros), fet que suposaria el compliment de l’objectiu 

inicial. Com s’ha dit abans, cada any s’aniria augmentant aquest percentatge a mesura que 

s’afegissin patrocinadors o aquests augmentessin la seva dotació.  

 

b) Extracció de recursos interns 

Al tractar-se d’una associació, una de les seves fonts d’extracció de recursos seran les quotes 

dels seus associats. Al tenir un caire especial, els associats d’aquesta associació seran, 

principalment, les Cases de la Música i les associacions del sector.  

 
En el cas de les Cases de la Música, faran una aportació anual de 900 euros cadascuna d’elles. 

Aquest import tan baix, es dona a causa de que seran, també, les que aportin la sala on es 

duran a terme les sessions de formació, el concurs i els concerts de la gira, així com el material, 
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backline i el personal tècnic. En total, les aportacions que faran les Cases de la Música seran, 

en termes econòmics, de 4.500 euros, més les prestacions citades. 

 
En el cas de les associacions del sector, com a partícips del projecte, també faran una petita 

aportació econòmica com a membres “associats”. De les set associacions amb les que es 

contactarà, s’extrauran 4.900 euros anuals, és a dir, que cada associació farà una aportació per 

anual de 700 euros. A part, també aportaran els “professors” o ponents de les sessions 

formatives. Tindran accés gratuït als concerts i estaran informats contínuament a través del 

correu intern del projecte. 

 
Les aportacions, tant de les Cases de la Música com de les associacions del sector, suposaran 

un 12% del finançament del projecte. Aquest percentatge es mantindrà durant les primeres 

tres edicions i, a mesura que es vagin consolidant altres fonts d’ingrés, s’aniran reduint les 

quotes.  

 
Finalment, cal destacar la font d’ingrés pròpia del projecte: la taquilla. Al concurs, amb la 

intenció de que assisteixi la major quantitat de persones possibles, l’entrada serà lliure. D’altra 

banda, durant la gira, les entrades es vendran a 6 euros, tant per la compra a través d’Internet 

com física. La plataforma de ticketing que distribuirà les entrades per Internet serà 

Codetickets, empresa que també distribueix les de la resta de Cases de la Música. Per calcular 

el preu d’aquesta entrada, s’ha utilitzat la formula del punt d’equilibri i s’ha comparat amb el 

preu del mercat. El preu mig d’entrada per concert a Catalunya és de 15 euros, tot i això, els 

concerts d’artistes emergents o poc reconeguts, en la major part dels casos, no es venen a més 

de 10 euros l’entrada. Tenint en compte que els artistes que realitzaran els concerts no son 

reconeguts s’ha cregut oportú posar un preu d’entrada assequible i poder atreure a la major 

quantitat possible d’assistents, intentant que la barrera del preu sigui la més baixa possible. 

 
La taquilla feta per la venda d’entrades es dividirà de la següent manera: un 60% per la sala on 

es dugui a terme el concert i un 40% per l’associació. Donat que els artistes son novells i, per 

tant, poc o res reconeguts fora de la seva àrea local, gràcies a la comunicació de l’associació i 

de la sala, juntament amb l’atractiu de la mateixa (ja que son sales reconegudes a nivell local), 

s’ha calculat aproximadament que a cada sala hi assistirà el 40% de l’aforament total. Per tant, 

al finalitzar la gira dels 10 grups de la primera edició, la venda d’entrades haurà suposat un 

12% del total d’ingressos pel projecte. En les següents edicions, s’espera un augment 

progressiu de l’assistència i, per tant, un augment progressiu d’aquest percentatge.  
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Relació de despeses del Circuit Imprescindible 

Com s’ha avançat a l’inici d’aquest apartat, a continuació es fa una relació de les despeses més 

representatives de la primera edició del projecte. Aquestes despeses seran les que necessitin 

una inversió econòmica més alta de tot el projecte, a causa de la seva importància o 

necessitat. 

 
a) Recursos Humans 

Com s’ha especificat al punt sobre els recursos humans, la plantilla fixa del projecte estarà 

formada per tres treballadors:  

 Coordinador 

 Assistent de coordinació (stager) 

 Comunicació i Màrqueting  

 
Aquesta serà la partida pressupostària més alta, donat que es necessita un nucli de 

treballadors, tres dels quals a jornada completa, per poder dur a terme totes les tasques 

necessàries per elaborar el projecte. La relació d’hores amb els preus de cada lloc de treball 

està especificat en el mateix punt de recursos humans i el percentatge d’aquesta partida sobre 

la despesa total la primera edició del Circuit és del 55%.  

 
b) Catxets i dietes artistes 

Entre les despeses per dur a terme les activitats, també cal fixar-se en els catxets que es 

pagaran als artistes per dur a terme la gira i les dietes pel mateix concepte. Amb l’ànim de 

professionalitzar als artistes que hi participen se’ls pagarà un catxet de 1.200 euros a cada grup 

per la gira. Tenint en compte que la mitja d’artistes serà de 4 per grup, es repartiran un total 

de 300 euros per artista. En el cas dels artistes en solitari, el catxet serà de 500 euros. A part, 

les dietes de mobilitat i alimentació estaran cobertes per l’associació. 
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Juntament amb la despesa per drets d’autor, aquesta partida suposa el 20% del total de les 

despeses del projecte en la seva primera edició.  Durant les dues edicions següents 

s’augmentarà progressivament l’import del catxet. A mesura que es vagi ampliant la quantitat 

d’espectadors assistents a la formació i als concerts, s’augmentarà, també el nombre de 

bandes que duguin a terme la gira. No obstant això, no es contempla aquesta opció fins que el 

Circuit es consolidi.  

 
c) Oficina i material  

La partida de despeses i material d’oficina també és important, ja que tot i que no sigui d’un 

import massa elevat, es compon d’elements i materials necessaris pel funcionament del 

projecte. En primer lloc, el lloguer d’una oficina i la compra de material necessari, serà la 

despesa més important (compra de quatre ordinadors, tres armaris, una centraleta, línia de 

telèfon i ADSL, impressora, entre d’altres). L’oficina escollida està dins d’un edifici de 

despatxos situat a L’Hospitalet de Llobregat i dins del mateix preu de lloguer hi ha els 

subministraments (llum i aigua), ja que està compartit per tot l’edifici.  

 
Amb tot, la despesa de material per l’oficina com a inversió inicial i el lloguer de la mateixa, 

suposen el 10% de la despesa total el primer any del projecte. 

 
d) Serveis professionals externs 

Aquesta també és una partida important, ja que es tracta de la contractació de serveis 

professionals perquè duguin a terme tasques que des de l’oficina no es poden realitzar o no es 

tenen els coneixements i recursos suficients com per realitzar-les. Entre elles, com ja s’ha 

especificat anteriorment, destaquen el servei jurídic, per qualsevol possible consulta o 

incidència legal, el servei d’assessorament fiscal i laboral, per dur a terme els contractes del 

personal, emissió de les nòmines, control de la fiscalitat, gestions burocràtiques, liquidació de 

l’IVA, entre d’altres. D’altra banda, també es necessitarà un dissenyador, sobretot pel primer 

any, perquè faci el disseny corporatiu de l’associació (logotip, material físic, targetes, tríptics 

informatius, entre d’altres) i qualsevol altre disseny que es pugui necessitar. Finalment, es 

necessitarà un informàtic i webmaster que serà l’encarregat d’instal·lar qualsevol aparell 

informàtic, gestionar el servidor (hosting i domini) de la pàgina web, correu electrònic, entre 

d’altres i resoldre qualsevol incidència informàtica que hi pugui haver. També es contempla la 

possibilitat de contractar algun altre servei professional extern en cas de necessitat. 

 
Com a conseqüència de la necessitat de contractació d’aquests professionals externs, el 

percentatge de despesa sobre el total del projecte serà d’un 10%.  
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e) Comunicació  

La comunicació també és un dels punts a tenir en compte a l’hora de formular el pressupost de 

despeses, ja que s’haurà d’invertir en comunicar el projecte de forma correcta, donada la 

novetat del mateix. Tot i això, s’aprofitarà la marca Cases de la Música, projecte que ja és més 

conegut per la població catalana i, els canals de comunicació de cadascuna de les seus 

(Salamandra, Stroika, La Mirona, Clap i El Vapor), sales molt reconegudes a les localitats on 

resideixen i voltants amb un ampli espectre d’influència territorial.  

 
Per dur a terme la comunicació del projecte s’utilitzaran diversos canals i estratègies, ja 

explicades en l’apartat anterior: “Estratègies de comunicació”. Es crearà una pàgina web, un 

correu electrònic, es produiran documents físics com cartells, tríptics i butlletes informatives, 

es farà una inversió en publicitat per aparèixer als mitjans de comunicació locals, entre d’altres 

i s’assistirà a fires com Fira Mediterrània de Manresa o Mercat de Música Viva de Vic per 

promocionar el projecte.   

 
Un fet que pot ajudar a la bona comunicació del projecte i que abarateix fins a cert punt la 

inversió necessària en comunicació des de l’associació és l’ús dels canals de comunicació de 

cadascuna de les Cases de la Música i les sales que les acullen, espais que ja tenen una base de 

dades ample i gaudeixen d’alt reconeixement a nivell local i voltants.  

 

Finalment, a nivell econòmic, la despesa en comunicació el primer any del projecte suposa el 

5% de la despesa total del projecte. Tenint en compte la importància de dur a terme una bona 

comunicació, també es planteja elevar progressivament aquest percentatge les següents 

edicions. 
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En resum, aquest és un projecte que, com s’ha anat comentant al llarg d’aquest treball, al ser 

innovador i sense exemples similars de referència, és complicat preveure concretament el 

resultat econòmic que pot tenir. No obstant s’ha fet una previsió d’ingressos i despeses el més 

proper possible a la realitat. Cal mencionar, també, l’efecte directe que pot tenir el 

desenvolupament del projecte per la pròpia associació, treballadors i serveis contractats, entre 

d’altres, l’efecte indirecte per les Cases de la Música a través de la venda d’entrades i publicitat 

i les associacions del sector amb la promoció i difusió que se’n farà i, finalment, l’efecte induït 

gràcies a l’activitat econòmica que poden dur a terme els assistents als espais propers de cada 

sala (bars, restaurants, entre d’altres).  

 
A continuació es presenten els documents específics per entendre la comptabilitat dels 

primers tres anys del Circuit Imprescindible dividits en tres escenaris possibles prenent com a 

referència l’assistència de públic durant la gira i, per tant, la venda d’entrades. 

 
Segons l’escenari i l’any, es prendrà com a referència un percentatge d’assistència als concerts 

de la gira diferent: 

 

 

 

 

 

 

Els documents que es presenten son: 

 Pressupost econòmic d’ingressos i despeses anual (dels tres escenaris el primer any i 

d’evolució a tres anys de cadascun d’ells) 

 Balanç de situació anual  (d’evolució en cada escenari) 

 Compte de resultats anual (d’evolució en cada escenari) 

 Tresoreria mensual (d’evolució en cada escenari) 

 

  

Escenari Any 1 Any 2 Any 3 

Realista 40% 50% 60% 

Pessimista 20% 30% 40% 

Optimista 60% 70% 80% 
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 3 ESCENARIS                                          
PRESSUPOST INGRESSOS I DESPESES ANY 1 

40% 20% 60%

REALISTA PESSIMISTA OPTIMISTA

Assegurança d'accidents 1000,00 1000,00 1000,00

Assegurança local 200,00 200,00 200,00

Subtotal 1200,00 1200,00 1200,00

Coordinació 12600,00 12600,00 12600,00

Ass. Coordinació (stager) 6000,00 6000,00 6000,00

Comunicació i MK 11620,00 11620,00 11620,00

Seguretat Social 7750,40 7750,40 7750,40

Subtotal 37970,40 37970,40 37970,40

Lloguer oficina 4500,00 4500,00 4500,00

Línia telèfon + ADSL 960,00 960,00 960,00

Manteniment i reparació 0,00 0,00 0,00

Adequació oficina 0,00 0,00 0,00

Subtotal 5460,00 5460,00 5460,00

Catxet Artistes 12000,00 12000,00 12000,00

Dietes Artistes 2500,00 2500,00 2500,00

Drets d'autor 2093,35 1334,40 3669,61

Dietes Ponents 1000,00 1000,00 1000,00

Dietes Espectadors 500,00 500,00 500,00

Dietes Personal 300,00 300,00 300,00

Subtotal 18393,35 17634,40 19969,61

Gestoria laboral/fiscal 700,00 700,00 700,00

Servei Jurídic 1200,00 1200,00 1200,00

Disseny 1500,00 1500,00 1500,00

Informàtica 2000,00 2000,00 2000,00

Altres serveis externs 1000,00 1000,00 1000,00

Subtotal 6400,00 6400,00 6400,00

Hosting i domini web 200,00 200,00 200,00

Correu electrònic 90,00 90,00 90,00

Publicitat 3000,00 3000,00 3000,00

Documents físics 1000,00 1000,00 1000,00

Assistència a fires 1000,00 1000,00 1000,00

Subtotal 5290,00 5290,00 5290,00

Alta nova associació 50,00 50,00 50,00

Despeses finançament 300,00 300,00 300,00

Despeses bancàries 0,00 0,00 0,00

Riscos laborals 200,00 200,00 200,00

Imprevistos 2000,00 2000,00 2000,00

Subtotal 2550,00 2550,00 2550,00

Ordinadors (4) 500,00 500,00 500,00

Impressora/Scanner (1) 150,00 150,00 150,00

Mobiliari oficina 375,00 375,00 375,00

Centraleta 87,50 87,50 87,50

Mòbil (1) 37,50 37,50 37,50

Pàgina web 200,00 200,00 200,00

Altres materials 50,00 50,00 50,00

Subtotal 1400,00 1400,00 1400,00

TOTAL DESPESES 78663,75 77904,80 80240,01

DESPESES

CONCEPTE

ASSEGURANCES

RECURSSOS                 

HUMANS

DESPESES OFICINA

DESPESES            

ACTIVITATS

SERVEIS      

PROFESSIONALS

COMUNICACIÓ I            

PROMOCIÓ

ALTRES DESPESES

AMORTITZACIONS
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  REALISTA PESSIMISTA OPTIMISTA

Patrocinis 12000,00 12000,00 12000,00

Cases de la Música 4500,00 4500,00 4500,00

Associacions 4900,00 4900,00 4900,00

Entrades 10108,27 6443,52 17719,67

Subtotal 31508,27 27843,52 39119,67

Dept. Cultura Generalitat 20000,00 20000,00 20000,00

Ajuntaments

     1.1/ L'Hospitalet 5000,00 5000,00 5000,00

     1.2/ Manresa 4000,00 4000,00 4000,00

     1.3/ Girona 5000,00 5000,00 5000,00

     1.4/ Mataró 4000,00 4000,00 4000,00

     1.5/ Terrassa 2000,00 2000,00 2000,00

Diputacions

     2.1/ Barcelona 5000,00 5000,00 5000,00

     2.2/ Girona 3500,00 3500,00 3500,00

Subtotal 48500,00 48500,00 48500,00

Ingressos financers

Subtotal 0,00 0,00 0,00

TOTAL INGRESSOS 80008,27 76343,52 87619,67

REALISTA PESSIMISTA OPTIMISTA

TOTAL DESPESES 78663,75 77904,80 80240,01

TOTAL INGRESSOS 80008,27 76343,52 87619,67

RESULTAT 1344,52 -1561,29 7379,66

INGRESSOS

CONCEPTE

INGRESSOS PRIVATS

INGRESSOS PÚBLICS

ALTRES INGRESSOS
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 ESCENARI REALISTA                             
EVOLUCIÓ INGRESSOS I DESPESES ANUAL      

PRESSUPOST    

2017

PRESSUPOST     

2018

PRESSUPOST    

2019

Assegurança d'accidents 1000,00 1000,00 1000,00

Assegurança local 200,00 200,00 200,00

Subtotal 1200,00 1200,00 1200,00

Coordinació 12600,00 12600,00 13300,00

Ass. Coordinació (stager) 6000,00 6000,00 6000,00

Comunicació i MK 11620,00 11620,00 11900,00

Seguretat Social 7750,40 7750,40 8064,00

Subtotal 37970,40 37970,40 39264,00

Lloguer oficina 4500,00 4500,00 4500,00

Línia telèfon + ADSL 960,00 960,00 960,00

Manteniment i reparació 0,00 500,00 600,00

Adequació oficina 0,00 0,00 0,00

Subtotal 5460,00 5960,00 6060,00

Catxet Artistes 12000,00 14000,00 16000,00

Dietes Artistes 2500,00 2500,00 2500,00

Drets d'autor 2093,35 2835,61 3669,61

Dietes Ponents 1000,00 1000,00 1000,00

Dietes Espectadors 500,00 600,00 700,00

Dietes Personal 300,00 400,00 400,00

Subtotal 18393,35 21335,61 24269,61

Gestoria laboral/fiscal 700,00 700,00 700,00

Servei Jurídic 1200,00 1200,00 1200,00

Disseny 1500,00 800,00 800,00

Informàtica 2000,00 1000,00 1000,00

Altres serveis externs 1000,00 1000,00 1000,00

Subtotal 6400,00 4700,00 4700,00

Hosting i domini web 200,00 200,00 200,00

Correu electrònic 90,00 0,00 0,00

Publicitat 3000,00 3500,00 4000,00

Documents físics 1000,00 1200,00 1400,00

Assistència a fires 1000,00 1500,00 2000,00

Subtotal 5290,00 6400,00 7600,00

Alta nova associació 50,00 0,00 0,00

Despeses finançament 300,00 300,00 300,00

Despeses bancàries 0,00 0,00 0,00

Riscos laborals 200,00 200,00 200,00

Imprevistos 2000,00 2000,00 2000,00

Subtotal 2550,00 2500,00 2500,00

Ordinadors (4) 500,00 500,00 500,00

Impressora/Scanner (1) 150,00 150,00 150,00

Mobiliari oficina 375,00 375,00 375,00

Centraleta 87,50 87,50 87,50

Mòbil (1) 37,50 37,50 37,50

Pàgina web 200,00 200,00 200,00

Altres materials 50,00 50,00 50,00

Subtotal 1400,00 1400,00 1400,00

TOTAL DESPESES 78663,75 81466,01 86993,61

AMORTITZACIONS

DESPESES

DESPESES            

ACTIVITATS

SERVEIS      

PROFESSIONALS

COMUNICACIÓ I       

PROMOCIÓ

ALTRES DESPESES

DESPESES OFICINA

CONCEPTE

ASSEGURANCES

RECURSSOS                 

HUMANS
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PRESSUPOST    

2017

PRESSUPOST     

2018

PRESSUPOST    

2019

Patrocinis 12000,00 12000,00 15000,00

Cases de la Música 4500,00 4500,00 4500,00

Associacions 4900,00 4900,00 4900,00

Entrades 10108,27 13692,48 17719,67

Subtotal 31508,27 35092,48 42119,67

Dept. Cultura Generalitat 20000,00 20000,00 20000,00

Ajuntaments

     1.1/ L'Hospitalet 5000,00 5000,00 5000,00

     1.2/ Manresa 4000,00 4000,00 4000,00

     1.3/ Girona 5000,00 5000,00 5000,00

     1.4/ Mataró 4000,00 4000,00 4000,00

     1.5/ Terrassa 2000,00 2000,00 2000,00

Diputacions

     2.1/ Barcelona 5000,00 5000,00 5000,00

     2.2/ Girona 3500,00 3500,00 3500,00

Subtotal 48500,00 48500,00 48500,00

Ingressos financers

Subtotal 0,00 0,00 0,00

TOTAL INGRESSOS 80008,27 83592,48 90619,67

PRESSUPOST    

2017

PRESSUPOST     

2018

PRESSUPOST    

2019

TOTAL DESPESES 78663,75 81466,01 86993,61

TOTAL INGRESSOS 80008,27 83592,48 90619,67

RESULTAT 1344,52 2126,47 3626,06

INGRESSOS PRIVATS

ALTRES INGRESSOS

CONCEPTE

INGRESSOS PÚBLICS

INGRESSOS
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 ESCENARI REALISTA                               
BALANÇ DE SITUACIÓ ANUAL                         

ACTIU PATRIMONI NET I PASSIU

No Circulant 4200 Patrimoni Net 1128,49

Inversió amort. inicial 5600 Resultat exercici 1128,49

Amortitzacions -1400 Passiu No Circulant 1200

Circulant 81510,69 Assegurances 1200

Ingressos públics 48500,00 Passiu Circulant 83382,19

Ingressos privats 12000 Sous 37970,40

Ingressos propis 19508,27 Infraestructura 5100,00

Despeses activitats 18393,35

Proveïdors 6400,00

Comunicació i promoció 5290,00

Altres 2550,00

Efectiu 1502,42 Deute Hisenda pública (IVA rep.) 7678,44

Total Actiu 85710,69 Total PN i Passiu 85710,69

ANY 1

BALANÇ

ACTIU PATRIMONI NET I PASSIU

No Circulant 4200 Patrimoni Net 2050,96

Inversió amort. inicial 5600 Resultat exercici 2050,96

Amortitzacions -1400 Passiu No Circulant 1200

Circulant 85526,10 Assegurances 1200

Ingressos públics 48500,00 Passiu Circulant 86475,14

Ingressos privats 12000 Sous 37970,40

Ingressos propis 23092,48 Infraestructura 5600,00

Despeses activitats 21335,61

Proveïdors 4700,00

Comunicació i promoció 6400,00

Altres 2500,00

Efectiu 1933,62 Deute Hisenda pública (IVA rep.) 7969,13

Total Actiu 89726,10 Total PN i Passiu 89726,09

ACTIU PATRIMONI NET I PASSIU

No Circulant 4200 Patrimoni Net 2814,65

Inversió amort. inicial 5600 Resultat exercici 2814,65

Amortitzacions -1400 Passiu No Circulant 1200

Circulant 92663,10 Assegurances 1200

Ingressos públics 48500,00 Passiu Circulant 92848,45

Ingressos privats 15000,00 Sous 39264,00

Ingressos propis 27119,67 Infraestructura 5700,00

Despeses activitats 24269,61

Proveïdors 4700,00

Comunicació i promoció 7600,00

Altres 2500,00

Efectiu 2043,43 Deute Hisenda pública (IVA rep.) 8814,84

Total Actiu 96863,10 Total PN i Passiu 96863,10

ANY 2

BALANÇ

ANY 3

BALANÇ
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ESCENARI REALISTA                                
COMPTE DE RESULTATS ANUAL                         

Patrocinis 12000,00

Quotes associats 9400,00

Entrades 10108

Subvenció ICEC 20000

Ajuntaments 20000,00

Diputacions 8500

INGRESSOS TOTALS 80008,27

Recurssos Humans (S.S.) 37970,40

Oficina 5460,00

Assegurances 1200,00

Despeses Activitats 18393,35

Serveis Professionals 6400,00

Comunicació i Promoció 5290,00

Altres 2550,00

Amortitzacions 1400,00

DESPESES TOTALS 78663,75

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 1344,52

IMPOSTOS (25%) 216,03

RESULTAT DE L'EXERCICI 1128,49

COMPTE DE RESULTATS

ANY 1

Patrocinis 12000,00

Quotes associats 9400,00

Entrades 13692

Subvenció ICEC 20000,00

Ajuntaments 20000,00

Diputacions 8500

INGRESSOS TOTALS 83592,48

Recurssos Humans (S.S.) 37970,40

Oficina 5600

Assegurances 1200,00

Despeses Activitats 21335,61

Serveis Professionals 4700,00

Comunicació i Promoció 6400,00

Altres 2500,00

Amortitzacions 1400,00

DESPESES TOTALS 81106,01

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 2486,47

IMPOSTOS (25%) 435,51

RESULTAT DE L'EXERCICI 2050,96

ANY 2

COMPTE DE RESULTATS

Patrocinis 15000,00

Quotes associats 9400,00

Entrades 17720

Subvenció ICEC 20000,00

Ajuntaments 20000,00

Diputacions 8500

INGRESSOS TOTALS 90619,67

Recurssos Humans (S.S.) 39264,00

Oficina 6060,00

Assegurances 1200,00

Despeses Activitats 24269,61

Serveis Professionals 4700,00

Comunicació i Promoció 7600,00

Altres 2500,00

Amortitzacions 1400,00

DESPESES TOTALS 86993,61

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 3626,06

IMPOSTOS (25%) 811,41

RESULTAT DE L'EXERCICI 2814,65

ANY 3

COMPTE DE RESULTATS
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PRESSUPOST    

2017

PRESSUPOST     

2018

PRESSUPOST    

2019

Assegurança d'accidents 1000,00 1000,00 1000,00

Assegurança local 200,00 200,00 200,00

Subtotal 1200,00 1200,00 1200,00

Coordinació 12600,00 12600,00 13300,00

Ass. Coordinació (stager) 6000,00 6000,00 6000,00

Comunicació i MK 11620,00 11620,00 11900,00

Seguretat Social 7750,40 7750,40 8064,00

Subtotal 37970,40 37970,40 39264,00

Lloguer oficina 4500,00 4500,00 4500,00

Línia telèfon + ADSL 960,00 960,00 960,00

Manteniment i reparació 0,00 500,00 600,00

Adequació oficina 0,00 0,00 0,00

Subtotal 5460,00 5960,00 6060,00

Catxet Artistes 12000,00 14000,00 16000,00

Dietes Artistes 2500,00 2500,00 2000,00

Drets d'autor 1334,40 1709,71 2093,35

Dietes Ponents 1000,00 1000,00 1000,00

Dietes Espectadors 500,00 600,00 700,00

Dietes Personal 300,00 400,00 400,00

Subtotal 17634,40 20209,71 22193,35

Gestoria laboral/fiscal 700,00 700,00 700,00

Servei Jurídic 1200,00 1200,00 1200,00

Disseny 1500,00 800,00 800,00

Informàtica 2000,00 1000,00 1000,00

Altres serveis externs 1000,00 1000,00 1000,00

Subtotal 6400,00 4700,00 4700,00

Hosting i domini web 200,00 200,00 200,00

Correu electrònic 90,00 0,00 0,00

Publicitat 3000,00 3500,00 4000,00

Documents físics 1000,00 1200,00 1400,00

Assistència a fires 1000,00 1500,00 2000,00

Subtotal 5290,00 6400,00 7600,00

Alta nova associació 50,00 0,00 0,00

Despeses finançament 300,00 300,00 300,00

Despeses bancàries 0,00 0,00 0,00

Riscos laborals 200,00 200,00 200,00

Imprevistos 2000,00 2000,00 2000,00

Subtotal 2550,00 2500,00 2500,00

Ordinadors (4) 500,00 500,00 500,00

Impressora/Scanner (1) 150,00 150,00 150,00

Material oficina 375,00 375,00 375,00

Centraleta 87,50 87,50 87,50

Mòbil (1) 37,50 37,50 37,50

Pàgina web 200,00 200,00 200,00

Altres materials 50,00 50,00 50,00

Subtotal 1400,00 1400,00 1400,00

TOTAL DESPESES 77904,80 80340,11 84917,35

DESPESES

CONCEPTE

ASSEGURANCES

RECURSSOS                 

HUMANS

DESPESES OFICINA

AMORTITZACIONS

DESPESES            

ACTIVITATS

SERVEIS      

PROFESSIONALS

COMUNICACIÓ I        

PROMOCIÓ

ALTRES DESPESES

ESCENARI PESSIMISTA                        
EVOLUCIÓ INGRESSOS I DESPESES ANUAL      
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PRESSUPOST    

2017

PRESSUPOST     

2018

PRESSUPOST    

2019

Patrocinis 12000,00 12000,00 15000,00

Cases de la Música 4500,00 4500,00 4500,00

Associacions 4900,00 4900,00 4900,00

Entrades 6443,52 8255,76 10108,27

Subtotal 27843,52 29655,76 34508,27

Dept. Cultura Generalitat 20000,00 20000,00 20000,00

Ajuntaments

     1.1/ L'Hospitalet 5000,00 5000,00 5000,00

     1.2/ Manresa 4000,00 4000,00 4000,00

     1.3/ Girona 5000,00 5000,00 5000,00

     1.4/ Mataró 4000,00 4000,00 4000,00

     1.5/ Terrassa 2000,00 2000,00 2000,00

Diputacions

     2.1/ Barcelona 5000,00 5000,00 5000,00

     2.2/ Girona 3500,00 3500,00 3500,00

Subtotal 48500,00 48500,00 48500,00

Ingressos financers

Subtotal 0,00 0,00 0,00

TOTAL INGRESSOS 76343,52 78155,76 83008,27

PRESSUPOST    

2017

PRESSUPOST     

2018

PRESSUPOST    

2019

TOTAL DESPESES 77904,80 80340,11 84917,35

TOTAL INGRESSOS 76343,52 78155,76 83008,27

RESULTAT -1561,29 -2184,35 -1909,08

INGRESSOS

CONCEPTE

INGRESSOS PRIVATS

INGRESSOS PÚBLICS

ALTRES INGRESSOS
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ESCENARI PESSIMISTA                            
BALANÇ DE SITUACIÓ ANUAL                         

ACTIU PATRIMONI NET I PASSIU

No Circulant 4200 Patrimoni Net -1050,87

Inversió amort. inicial 5600 Resultat exercici -1050,87

Amortitzacions -1400 Passiu No Circulant 1200

Circulant 77277,79 Assegurances 1200

Ingressos públics 48500,00 Passiu Circulant 81328,65

Ingressos privats 12000 Sous 37970,40

Ingressos propis 15843,52 Infraestructura 5100,00

Despeses activitats 17634,40

Proveïdors 6400,00

Comunicació i promoció 5290,00

Altres 2550,00

Efectiu 934,27 Deute Hisenda pública (IVA rep.) 6383,85

Total Actiu 81477,79 Total PN i Passiu 81477,79

ACTIU PATRIMONI NET I PASSIU

No Circulant 4200 Patrimoni Net -1543,17

Inversió amort. inicial 5600 Resultat exercici -1543,17

Amortitzacions -1400 Passiu No Circulant 1200

Circulant 79664,41 Assegurances 1200

Ingressos públics 48500,00 Passiu Circulant 84207,57

Ingressos privats 12000 Sous 37970,40

Ingressos propis 17655,76 Infraestructura 5600,00

Despeses activitats 20209,71

Proveïdors 4700,00

Comunicació i promoció 6400,00

Altres 2500,00

Efectiu 1508,65 Deute Hisenda pública (IVA rep.) 6827,47

Total Actiu 83864,4 Total PN i Passiu 83864,4

ACTIU PATRIMONI NET I PASSIU

No Circulant 4200 Patrimoni Net -1336,71

Inversió amort. inicial 5600 Resultat exercici -1336,71

Amortitzacions -1400 Passiu No Circulant 1200

Circulant 84837,03 Assegurances 1200

Ingressos públics 48500,00 Passiu Circulant 89173,73

Ingressos privats 15000,00 Sous 39264,00

Ingressos propis 19508,27 Infraestructura 5700,00

Despeses activitats 22193,35

Proveïdors 4700,00

Comunicació i promoció 7600,00

Altres 2500,00

Efectiu 1828,76 Deute Hisenda pública (IVA rep.) 7216,39

Total Actiu 89037,03 Total PN i Passiu 89037,03

BALANÇ

ANY 1

BALANÇ

ANY 2

BALANÇ

ANY 3
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ESCENARI PESSIMISTA                                  
COMPTE DE RESULTATS ANUAL                         

Patrocinis 12000,00

Quotes associats 9400,00

Entrades 6444

Subvenció ICEC 20000

Ajuntaments 20000,00

Diputacions 8500

INGRESSOS TOTALS 76343,52

Recurssos Humans (S.S.) 37970,40

Oficina 5460,00

Assegurances 1200,00

Despeses Activitats 17634,40

Serveis Professionals 6400,00

Comunicació i Promoció 5290,00

Altres 2550,00

Amortitzacions 1400,00

DESPESES TOTALS 77904,80

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS -1561,29

IMPOSTOS (25%) -510,42

RESULTAT DE L'EXERCICI -1050,87

ANY 1

COMPTE DE RESULTATS
Patrocinis 12000

Quotes associats 9400,00

Entrades 8256

Subvenció ICEC 20000

Ajuntaments 20000,00

Diputacions 8500

INGRESSOS TOTALS 78155,76

Recurssos Humans (S.S.) 37970,40

Oficina 5960,00

Assegurances 1200,00

Despeses Activitats 20209,71

Serveis Professionals 4700,00

Comunicació i Promoció 6400,00

Altres 2500,00

Amortitzacions 1400,00

DESPESES TOTALS 80340,11

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS -2184,35

IMPOSTOS (25%) -641,18

RESULTAT DE L'EXERCICI -1543,17

ANY 2

COMPTE DE RESULTATS

Patrocinis 15000

Quotes associats 9400,00

Entrades 10108

Subvenció ICEC 20000

Ajuntaments 20000,00

Diputacions 8500

INGRESSOS TOTALS 83008,27

Recurssos Humans (S.S.) 39264,00

Oficina 6060,00

Assegurances 1200,00

Despeses Activitats 22193,35

Serveis Professionals 4700,00

Comunicació i Promoció 7600,00

Altres 2500,00

Amortitzacions 1400,00

DESPESES TOTALS 84917,35

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS -1909,08

IMPOSTOS (25%) -572,37

RESULTAT DE L'EXERCICI -1336,71

ANY 3

COMPTE DE RESULTATS
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ESCENARI OPTIMISTA                             
EVOLUCIÓ INGRESSOS I DESPESES ANUAL      

PRESSUPOST    

2017

PRESSUPOST     

2018

PRESSUPOST    

2019

Assegurança d'accidents 1000,00 1000,00 1000,00

Assegurança local 200,00 200,00 200,00

Subtotal 1200,00 1200,00 1200,00

Coordinació 12600,00 12600,00 13300,00

Ass. Coordinació (stager) 6000,00 6000,00 6000,00

Comunicació i MK 11620,00 11620,00 11900,00

Seguretat Social 7750,40 7750,40 8064,00

Subtotal 37970,40 37970,40 39264,00

Lloguer oficina 4500,00 4500,00 4500,00

Telèfon + ADSL 960,00 960,00 960,00

Manteniment i reparació 0,00 500,00 600,00

Adequació oficina 0,00 0,00 0,00

Subtotal 5460,00 5960,00 6060,00

Catxet Artistes 12000,00 14000,00 16000,00

Dietes Artistes 2500,00 2500,00 2000,00

Drets d'autor 3669,61 4336,82 5004,02

Dietes Ponents 1000,00 1000,00 1000,00

Dietes Espectadors 500,00 600,00 700,00

Dietes Personal ? 300,00 400,00 400,00

Subtotal 19969,61 22836,82 25104,02

Gestoria laboral/fiscal 700,00 700,00 700,00

Servei Jurídic 1200,00 1200,00 1200,00

Disseny 1500,00 800,00 800,00

Informàtica 2000,00 1000,00 1000,00

Altres serveis externs 1000,00 1000,00 1000,00

Subtotal 6400,00 4700,00 4700,00

Hosting i domini 200,00 200,00 200,00

Correu electrònic 90,00 0,00 0,00

Publicitat 3000,00 3500,00 4000,00

Documents físics 1000,00 1200,00 1400,00

Assistència a fires 1000,00 1500,00 2000,00

Subtotal 5290,00 6400,00 7600,00

Alta nova associació 50,00 0,00 0,00

Despeses finançament 300,00 300,00 300,00

Despeses bancàries 0,00 0,00 0,00

Riscos laborals 200,00 200,00 200,00

Imprevistos 2000,00 2000,00 2000,00

Subtotal 2550,00 2500,00 2500,00

Ordinadors (4) 500,00 500,00 500,00

Impressora/Scanner (1) 150,00 150,00 150,00

Material oficina 375,00 375,00 375,00

Centraleta 87,50 87,50 87,50

Mòbil (1) 37,50 37,50 37,50

Pàgina web 200,00 200,00 200,00

Altres materials 50,00 50,00 50,00

Subtotal 1400,00 1400,00 1400,00

TOTAL DESPESES 80240,01 82967,22 87828,02

DESPESES

CONCEPTE

ASSEGURANCES

RECURSSOS                 

HUMANS

DESPESES OFICINA

AMORTITZACIONS

DESPESES            

ACTIVITATS

SERVEIS      

PROFESSIONALS

COMUNICACIÓ I        

PROMOCIÓ

ALTRES DESPESES
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PRESSUPOST    

2017

PRESSUPOST     

2018

PRESSUPOST    

2019

Patrocinis 12000,00 12000,00 15000,00

Cases de la Música 4500,00 4500,00 4500,00

Associacions 4900,00 4900,00 4900,00

Entrades 17719,67 20941,43 24163,19

Subtotal 39119,67 42341,43 48563,19

Dept. Cultura Generalitat 20000,00 20000,00 20000,00

Ajuntaments

     1.1/ L'Hospitalet 5000,00 5000,00 5000,00

     1.2/ Manresa 4000,00 4000,00 4000,00

     1.3/ Girona 5000,00 5000,00 5000,00

     1.4/ Mataró 4000,00 4000,00 4000,00

     1.5/ Terrassa 2000,00 2000,00 2000,00

Diputacions

     2.1/ Barcelona 5000,00 5000,00 5000,00

     2.2/ Girona 3500,00 3500,00 3500,00

Subtotal 48500,00 48500,00 48500,00

Ingressos financers

Subtotal 0,00 0,00 0,00

TOTAL INGRESSOS 87619,67 90841,43 97063,19

PRESSUPOST    

2017

PRESSUPOST     

2018

PRESSUPOST    

2019

TOTAL DESPESES 80240,01 82967,22 87828,02

TOTAL INGRESSOS 87619,67 90841,43 97063,19

RESULTAT 7379,66 7874,22 9235,17

INGRESSOS

CONCEPTE

INGRESSOS PRIVATS

INGRESSOS PÚBLICS

ALTRES INGRESSOS
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ESCENARI OPTIMISTA                        

      BALANÇ DE SITUACIÓ ANUAL                         

ACTIU PATRIMONI NET I PASSIU

No Circulant 4200 Patrimoni Net 5654,85

Inversió amort. inicial 5600 Resultat exercici 5654,85

Amortitzacions -1400 Passiu No Circulant 1200

Circulant 88938,76 Assegurances 1200

Ingressos públics 48500,00 Passiu Circulant 86493,92

Ingressos privats 12000,00 Sous 37970,40

Ingressos propis 27119,67 Infraestructura 5100,00

Despeses activitats 19969,61

Proveïdors 6400,00

Comunicació i promoció 5290,00

Altres 2550,00

Efectiu 1319,09 Deute Hisenda pública (IVA rep.) 9213,90

Total Actiu 93138,76 Total PN i Passiu 93348,76

ACTIU PATRIMONI NET I PASSIU

No Circulant 4200 Patrimoni Net 6000,77

Inversió amort. inicial 5600 Resultat exercici 6000,77

Amortitzacions -1400 Passiu No Circulant 1200

Circulant 92226,33 Assegurances 1200

Ingressos públics 48500,00 Passiu Circulant 89435,53

Ingressos privats 12000 Sous 37970,40

Ingressos propis 30341,43 Infraestructura 5600,00

Despeses activitats 22836,82

Proveïdors 4700,00

Comunicació i promoció 6400,00

Altres 2500,00

Efectiu 1384,9 Deute Hisenda pública (IVA rep.) 9428,32

Total Actiu 96426,3 Total PN i Passiu 96636,3

ACTIU PATRIMONI NET I PASSIU

No Circulant 4200 Patrimoni Net 7021,48

Inversió amort. inicial 5600 Resultat exercici 7021,48

Amortitzacions -1400 Passiu No Circulant 1200

Circulant 98784,44 Assegurances 1200

Ingressos públics 48500,00 Passiu Circulant 94972,95

Ingressos privats 15000,00 Sous 39264,00

Ingressos propis 33563,19 Infraestructura 5700,00

Despeses activitats 25104,02

Proveïdors 4700,00

Comunicació i promoció 7600,00

Altres 2500,00

Efectiu 1721,25 Deute Hisenda pública (IVA rep.) 10104,94

Total Actiu 102984,44 Total PN i Passiu 103194,44

BALANÇ

ANY 1

BALANÇ

ANY 2

BALANÇ

ANY 3
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ESCENARI OPTIMISTA                                   
COMPTE DE RESULTATS ANUAL                         

Patrocinis 12000,00

Quotes associats 9400,00

Entrades 17720

Subvenció ICEC 20000

Ajuntaments 20000,00

Diputacions 8500

INGRESSOS TOTALS 87619,67

Recurssos Humans (S.S.) 37970,40

Oficina 5460,00

Assegurances 1200,00

Despeses Activitats 19969,61

Serveis Professionals 6400,00

Comunicació i Promoció 5290,00

Altres 2550,00

Amortitzacions 1400,00

DESPESES TOTALS 80240,01

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 7379,66

IMPOSTOS (25%) 1724,815

RESULTAT DE L'EXERCICI 5654,85

ANY 1

COMPTE DE RESULTATS
Patrocinis 12000,00

Quotes associats 9400,00

Entrades 20941

Subvenció ICEC 20000

Ajuntaments 20000,00

Diputacions 8500

INGRESSOS TOTALS 90841,43

Recurssos Humans (S.S.) 37970,40

Oficina 5960,00

Assegurances 1200,00

Despeses Activitats 22836,82

Serveis Professionals 4700,00

Comunicació i Promoció 6400,00

Altres 2500,00

Amortitzacions 1400,00

DESPESES TOTALS 82967,22

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 7874,22

IMPOSTOS (25%) 1873,45

RESULTAT DE L'EXERCICI 6000,77

ANY 2

COMPTE DE RESULTATS

Patrocinis 15000,00

Quotes associats 9400,00

Entrades 24163

Subvenció ICEC 20000

Ajuntaments 20000,00

Diputacions 8500

INGRESSOS TOTALS 97063,19

Recurssos Humans (S.S.) 39264,00

Oficina 6060,00

Assegurances 1200,00

Despeses Activitats 25104,02

Serveis Professionals 4700,00

Comunicació i Promoció 7600,00

Altres 2500,00

Amortitzacions 1400,00

DESPESES TOTALS 87828,02

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 9235,17

IMPOSTOS (25%) 2213,69

RESULTAT DE L'EXERCICI 7021,48

ANY 3

COMPTE DE RESULTATS
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3 ESCENARIS                                 
   TRESORERIA MENSUAL ANY 0                         

2017

SET IVA OCT IVA NOV IVA DES IVA GEN IVA FEB IVA MAR IVA ABR IVA MAI IVA JUN IVA JUL IVA AGO IVA TOTAL

Saldo Inicial -50 -50

ENTRADES / COBRAMENTS

Patrocinis:

SGAE 6000,00 1260,00 6000

Estrella Damm 6000,00 1260,00 6000

Propis:

Cases de la Música 4500,00 945,00 4500

Associats 4900,00 1029,00 4900

Entrades (Taquilla) 0

Subvencions:

Generalitat (ICEC) 0

Ajuntaments:

L'Hospitalet 5000,00 1050,00 5000

Manresa 4000,00 840,00 4000

Girona 5000,00 1050,00 5000

Mataró 4000,00 840,00 4000

Terrassa 2000,00 420,00 2000

Diputacions:

Barcelona 5000,00 1050,00 5000

Girona 3500,00 735,00 3500

Subtotal Cobraments 4450,00 945,00 4900,00 1029,00 5000,00 1050,00 0,00 0,00 4000,00 840,00 6000,00 1260,00 5000,00 1050,00 6000,00 1260,00 6000,00 1260,00 5000,00 1050,00 3500,00 735,00 0,00 0,00 49850,00

SORTIDES / PAGAMENTS

Assegurances:

Assegurança accidents 1000 210,00 1000

Assegurança del local 200 42,00 200

Sous Recurssos Humans:

Coordinació 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 10800

Assistent coordinació 500 500 500 500 2000

Comunicació 830 830 830 830 830 4150

Seguretat Social 288 288 288 288 288 288 288 553,6 553,6 553,6 553,6 553,6 4784

Infraestructura:

Lloguer oficina 375 78,75 375 78,75 375 78,75 375 78,75 375 78,75 375 78,75 2250

Línia telèfon + ADSL 30 30 6,30 30 6,30 30 6,30 30 6,30 30 6,30 30 6,30 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 610

Altres 0

Despeses Activitats :

Catxet Artistes 0

Drets d'Autor 0

Dietes Artistes 0

Dietes Ponents 0

Dietes Espectadors

Dietes Personal 0

Serveis Professionals:

Gestoria laboral/fiscal 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 408,31

Servei jurídic 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 600

Disseny 1500 315,00 1500

Informàtic 2000 420,00 2000

Altres 0

Comunicació i Promoció:

Manteniment hosting i domini web 200 42,00 200

Correu electrònic 90 18,90 90

Publicitat 250 52,50 250 52,50 500

Documents físics 200 42,00 200

Assistència a fires 300 63,00 700 147,00 1000

Altres Despeses:

Alta nova associació 0

Despeses finançament 0

Riscos laborals 200 42,00 200

Material oficina 150 100 2100 441,00 1550 325,50 900 189,00 4800

Subtotal Pagaments 1668,00 63,00 1918,00 153,30 1218,00 6,30 1218,00 6,30 2218,00 216,30 1276,33 18,55 2051,33 160,30 7286,93 1050,70 5196,93 506,80 4946,93 454,30 4896,93 443,80 3396,93 128,80 37292,31

IVA 21% SOPORTADO 3208,45

IVA 21% REPERCUTIDO 10479

Subtotal IVA 7270,55

Pagament Trimestral IVA 2801,40 1858,85 1852,20 6512,45

TOTAL BRUT 12557,69

TOTAL NET 5287,14

Saldo Inicial -50 2732,00 5714,00 9496,00 5476,60 7258,60 11982,27 13072,09 11785,16 12588,23 10789,10 9392,17
Subtotal Cobraments 4450,00 4900,00 5000,00 0,00 4000,00 6000,00 5000,00 6000,00 6000,00 5000,00 3500,00 0,00 49850,00

Subtotal Pagaments 1668,00 1918,00 1218,00 1218,00 2801,40 2218,00 1276,33 2051,33 1858,85 7286,93 5196,93 4946,93 1852,20 4896,93 3396,93 37292,31

Subtotal 2732,00 5714,00 9496,00 5476,60 7258,60 11982,27 13072,09 11785,16 12588,23 10789,10 9392,17 5995,24

Total 5995,24

Impost Societats 1498,81

Saldo Final 4496,43

945,00 1029,00 1050,00 0,00 840,00 1260,00 1050,00 1260,00 1260,00 1050,00 735,00

1089,82 -1286,93 803,07

2016

454,30216,30

2782,00 2982,00 3782,00 -4019,40 1782,00

2782,00 2982,00 3782,00 -1218,00 1782,00

753,20 595,70 291,20882,00 875,70 1043,70 -6,30 623,70

128,8063,00 153,30 6,30 6,30 18,55 160,30 1050,70 506,80 443,80

CASH FLOW

1241,45 889,70 209,30

2948,67 -1286,93

4723,67

4723,67

-1799,13 -1396,93 -3396,93

803,07 53,07 -1396,93 -3396,93

-128,80



    149 
  

 

  

ESCENARI REALISTA                                   
TRESORERIA MENSUAL ANY 1                         

SET IVA OCT IVA NOV IVA DES IVA GEN IVA FEB IVA MAR IVA ABR IVA MAI IVA JUN IVA JUL IVA AGO IVA TOTAL

Saldo Inicial 4496,43 4496,43

ENTRADES / COBRAMENTS

Patrocinis:
SGAE 6000,00 1260,00 6000

Estrella Damm 6000,00 1260,00 6000

Propis:
Cases de la Música 4500,00 945,00 4500

Associats 4900,00 1029,00 4900

Entrades (Taquilla) 3369,42 707,58 3369,42 707,58 3369,42 707,58 10108,26899

Subvencions:
Generalitat (ICEC) 16000,00 3360,00 4000,00 840,00 20000

Ajuntaments:

L'Hospitalet 5000,00 1050,00 5000

Manresa 4000,00 840,00 4000

Girona 5000,00 1050,00 5000

Mataró 4000,00 840,00 4000

Terrassa 2000,00 420,00 2000

Diputacions:
Barcelona 5000,00 1050,00 5000

Girona 3500,00 735,00 3500

Subtotal Cobraments 8996,43 945,00 20900,00 4389,00 5000,00 1050,00 4000,00 840,00 4000,00 840,00 6000,00 1260,00 5000,00 1050,00 9369,42 1967,58 9369,42 1967,58 8369,42 1757,58 3500,00 735,00 0,00 0,00 84504,70

SORTIDES / PAGAMENTS

Assegurances:
Assegurança accidents 1000 210,00 1000

Assegurança del local 200 42,00 200

Sous Recurssos Humans:
Coordinació 900 900 900 1800 900 900 900 900 900 1800 900 900 12600

Assistent coordinació 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000

Comunicació 830 830 830 1660 830 830 830 830 830 1660 830 830 11620

Seguretat Social 553,6 553,6 553,6 1107,2 553,6 553,6 553,6 553,6 553,6 1107,2 553,6 553,6 7750,4

Infraestructura:
Lloguer oficina 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 78,75 375 78,75 375 78,75 375 78,75 375 78,75 375 78,75 4500

Línia telèfon + ADSL 80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 960

Altres 0

Despeses Activitats :

Catxet Artistes 6000 1260,00 6000 1260,00 12000

Drets d'Autor 418,67 837,34 837,34 2093,35

Dietes Artistes 500 105,00 1000 210,00 1000 210,00 2500

Dietes Ponents 200 42,00 200 42,00 200 42,00 200 42,00 200 42,00 1000

Dietes Espectadors 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 500

Dietes Personal 60 12,60 60 12,60 60 12,60 60 12,60 60 12,60 300

Serveis Professionals:
Gestoria laboral/fiscal 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 699,96

Servei jurídic 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 1200

Disseny 750 157,50 750 157,50 1500

Informàtic 1000 210,00 1000 210,00 2000

Altres 500 105,00 500 105,00 1000

Comunicació i Promoció:

Manteniment hosting i domini web 200 42,00 200

Correu electrònic 0

Publicitat 1250 262,50 500 105,00 625 131,25 625 131,25 3000

Documents físics 200 42,00 800 168,00 1000

Assistència a fires 300 63,00 700 147,00 1000

Altres Despeses:
Alta nova associació 0

Despeses finançament 300 63,00 300

Riscos laborals 200 42,00 200

Material oficina 0

Subtotal Pagaments 6896,93 1143,25 4096,93 572,05 3756,93 500,65 6040,53 500,65 6056,93 983,65 6131,93 999,40 3956,93 246,40 5640,60 512,05 5734,27 443,80 13717,87 1640,80 9396,93 1388,80 3696,93 191,80 55430,36

IVA 21% SOPORTADO 9123,29

IVA 21% REPERCUTIDO 16801,73649

Subtotal IVA 7678,44

Pagament Trimestral IVA 758,10 4168,05 456,30 3782,91

TOTAL BRUT 9380,99

TOTAL NET 1702,54

Saldo Inicial 4496,43 5837,82 22640,89 23883,96 17675,38 15618,45 15486,52 16073,29 19802,11 23437,27 14305,91 8408,98

Subtotal Cobraments 8996,43 20900,00 5000,00 4000,00 4000,00 6000,00 5000,00 9369,42 9369,42 8369,42 3500,00 0,00 84504,70

Subtotal Pagaments 6896,93 758,10 4096,93 3756,93 6040,53 4168,05 6056,93 6131,93 3956,93 456,30 5640,60 5734,27 13717,87 3782,91 9396,93 3696,93 84289,08
Subtotal 5837,82 22640,89 23883,96 17675,38 15618,45 15486,52 16073,29 19802,11 23437,27 14305,91 8408,98 4712,05

Total 4712,05

Impost Societats 1178,01

Saldo Final 3534,04

1260,00

2017 2018

1143,25 572,05 500,65 500,65 983,65 999,40 246,40 512,05

945,00 4389,00 1050,00 840,00 840,00

443,80 1640,80 1388,80 191,80

1050,00 1967,58 1967,58 1757,58 735,00

-191,80-198,25 3816,95 549,35 339,35 -143,65 260,60 803,60 1455,53 1523,78 116,78 -653,80

-5896,93 -3696,932099,50 16803,07 1243,07 -2040,53 -2056,93 -131,93

-131,93

1043,07 3728,82 3635,15 -5348,45

1341,40 16803,07 1243,07 -6208,58 -2056,93

CASH FLOW

586,77 3728,82 3635,15 -9131,36 -5896,93 -3696,93
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ESCENARI REALISTA                                   
TRESORERIA MENSUAL ANY 2                         

SET IVA OCT IVA NOV IVA DES IVA GEN IVA FEB IVA MAR IVA ABR IVA MAI IVA JUN IVA JUL IVA AGO IVA TOTAL

Saldo Inicial 3534,04 3534,04

ENTRADES / COBRAMENTS

Patrocinis:
SGAE 6000,00 1260,00 6000

Estrella Damm 6000,00 1260,00 6000

Propis:
Cases de la Música 4500,00 945,00 4500

Associats 4900,00 1029,00 4900

Entrades (Taquilla) 4564,16 958,47 4564,16 958,47 4564,16 958,47 13692,48

Subvencions:
Generalitat (ICEC) 16000,00 3360,00 4000,00 840,00 20000

Ajuntaments:

L'Hospitalet 5000,00 1050,00 5000

Manresa 4000,00 840,00 4000

Girona 5000,00 1050,00 5000

Mataró 4000,00 840,00 4000

Terrassa 2000,00 420,00 2000

Diputacions:
Barcelona 5000,00 1050,00 5000

Girona 3500,00 735,00 3500

Subtotal Cobraments 8034,04 945,00 20900,00 4389,00 5000,00 1050,00 4000,00 840,00 4000,00 840,00 6000,00 1260,00 5000,00 1050,00 10564,16 2218,47 10564,16 2218,47 9564,16 2008,47 3500,00 735,00 0,00 0,00 87126,51

SORTIDES / PAGAMENTS

Assegurances:
Assegurança accidents 1000 210,00 1000

Assegurança del local 200 42,00 200

Sous Recurssos Humans:
Coordinació 900 900 900 1800 900 900 900 900 900 1800 900 900 12600

Assistent coordinació 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000

Comunicació 830 830 830 1660 830 830 830 830 830 1660 830 830 11620

Seguretat Social 553,6 553,6 553,6 1107,2 553,6 553,6 553,6 553,6 553,6 1107,2 553,6 553,6 7750,4

Infraestructura:
Lloguer oficina 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 78,75 375 78,75 375 78,75 375 78,75 375 78,75 375 78,75 4500

Línia telèfon + ADSL 80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 960

Altres 500 105,00 500

Despeses Activitats :

Catxet Artistes 7000 1470,00 7000 1470,00 14000

Drets d'Autor 567,12 1134,24 1134,24 2835,6

Dietes Artistes 500 105,00 1000 210,00 1000 210,00 2500

Dietes Ponents 200 42,00 200 42,00 200 42,00 200 42,00 200 42,00 1000

Dietes Espectadors 100 21,00 125 26,25 125 26,25 125 26,25 125 26,25 600

Dietes Personal 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 400

Serveis Professionals:
Gestoria laboral/fiscal 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 699,96

Servei jurídic 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 1200

Disseny 400 84,00 400 84,00 800

Informàtic 500 105,00 500 105,00 1000

Altres 500 105,00 500 105,00 1000

Comunicació i Promoció:

Manteniment hosting i domini web 200 42,00 200

Correu electrònic 0

Publicitat 1600 336,00 700 147,00 500 105,00 700 147,00 3500

Documents físics 400 84,00 800 168,00 1200

Assistència a fires 500 105,00 1000 210,00 1500

Altres Despeses:
Alta nova associació 0

Despeses finançament 300 63,00 300

Riscos laborals 200 42,00 200

Material oficina 0

Subtotal Pagaments 6796,93 1122,25 4896,93 740,05 3776,93 504,85 6085,53 510,10 6301,93 1035,10 5201,93 804,10 4001,93 255,85 5164,05 380,80 6731,17 590,80 15014,77 1850,80 10396,93 1598,80 3696,93 191,80 54930,36

IVA 21% SOPORTADO 9585,29

IVA 21% REPERCUTIDO 17554,42

Subtotal IVA 7969,13

Pagament Trimestral IVA -728,82 4016,85 590,70 4259,50

TOTAL BRUT 9060,55

TOTAL NET 1091,42

Saldo Inicial 3534,04 5499,96 21503,03 22726,10 16623,72 14321,79 15119,86 15527,23 20927,34 24760,33 15050,22 8153,29

Subtotal Cobraments 8034,04 20900,00 5000,00 4000,00 4000,00 6000,00 5000,00 10564,16 10564,16 9564,16 3500,00 0,00 87126,51

Subtotal Pagaments 6796,93 -728,82 4896,93 3776,93 6085,53 4016,85 6301,93 5201,93 4001,93 590,70 5164,05 6731,17 15014,77 4259,50 10396,93 3696,93 54930,36
Subtotal 5499,96 21503,03 22726,10 16623,72 14321,79 15119,86 15527,23 20927,34 24760,33 15050,22 8153,29 4456,36

Total 4456,36

Impost Societats 1114,09

Saldo Final 3342,27

CASH FLOW

407,37 5400,11 3832,99 -9710,11 -6896,93 -3696,931965,93 16003,07 1223,07 -6102,38 -2301,93 798,07

998,07 5400,11 3832,99 -5450,61 -6896,93 -3696,931237,11 16003,07 1223,07 -2085,53 -2301,93 798,07

-191,80-177,25 3648,95 545,15 329,90 -195,10 455,90 794,15 1837,67 1627,67 157,67 -863,80

1050,00 2218,47 2218,47 2008,47 735,00

590,80 1850,80 1598,80 191,80

1260,00

2018 2019

1122,25 740,05 504,85 510,10 1035,10 804,10 255,85 380,80

945,00 4389,00 1050,00 840,00 840,00
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ESCENARI REALISTA                                   
TRESORERIA MENSUAL ANY 3                         

SET IVA OCT IVA NOV IVA DES IVA GEN IVA FEB IVA MAR IVA ABR IVA MAI IVA JUN IVA JUL IVA AGO IVA TOTAL

Saldo Inicial 4456,36 4456,36

ENTRADES / COBRAMENTS

Patrocinis:

SGAE 7500,00 1575,00 7500

Estrella Damm 7500,00 1575,00 7500

Propis:

Cases de la Música 4500,00 945,00 4500

Associats 4900,00 1029,00 4900

Entrades (Taquilla) 5906,56 1240,38 5906,56 1240,38 5906,56 1240,38 17719,67

Subvencions:

Generalitat (ICEC) 16000,00 3360,00 4000,00 840,00 20000

Ajuntaments:

L'Hospitalet 5000,00 1050,00 5000

Manresa 4000,00 840,00 4000

Girona 5000,00 1050,00 5000

Mataró 4000,00 840,00 4000

Terrassa 2000,00 420,00 2000

Diputacions:

Barcelona 5000,00 1050,00 5000

Girona 3500,00 735,00 3500

Subtotal Cobraments 8956,36 945,00 20900,00 4389,00 5000,00 1050,00 4000,00 840,00 4000,00 840,00 7500,00 1575,00 5000,00 1050,00 13406,56 2815,38 11906,56 2500,38 10906,56 2290,38 3500,00 735,00 0,00 0,00 95076,03

SORTIDES / PAGAMENTS

Assegurances:

Assegurança accidents 1000 210,00 1000

Assegurança del local 200 42,00 200

Sous Recurssos Humans:

Coordinació 950 950 950 1900 950 950 950 950 950 1900 950 950 13300

Assistent coordinació 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000

Comunicació 850 850 850 1700 850 850 850 850 850 1700 850 850 11900

Seguretat Social 576 576 576 1152 576 576 576 576 576 1152 576 576 8064

Infraestructura:
Lloguer oficina 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 78,75 375 78,75 375 78,75 375 78,75 375 78,75 375 78,75 4500

Línia telèfon + ADSL 80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 960

Altres 600 126,00 600

Despeses Activitats :

Catxet Artistes 8000 1680,00 8000 1680,00 16000

Drets d'Autor 733,92 1467,84 1467,84 3669,6

Dietes Artistes 500 105,00 1000 210,00 1000 210,00 2500

Dietes Ponents 200 42,00 200 42,00 200 42,00 200 42,00 200 42,00 1000

Dietes Espectadors 140 29,40 140 29,40 140 29,40 140 29,40 140 29,40 700

Dietes Personal 60 12,60 60 12,60 60 12,60 60 12,60 60 12,60 300

Serveis Professionals:

Gestoria laboral/fiscal 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 699,96

Servei jurídic 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 1200

Disseny 400 84,00 400 84,00 800

Informàtic 500 105,00 500 105,00 1000

Altres 500 105,00 500 105,00 1000

Comunicació i Promoció:

Manteniment hosting i domini web 200 42,00 200

Correu electrònic 0

Publicitat 1600 336,00 700 147,00 700 147,00 1000 210,00 4000

Documents físics 500 105,00 900 189,00 1400

Assistència a fires 750 157,50 1250 262,50 2000

Altres Despeses:

Alta nova associació 0

Despeses finançament 0

Riscos laborals 200 42,00 200

Material oficina 0

Subtotal Pagaments 7239,33 1195,75 5339,33 813,55 3889,33 509,05 6265,33 509,05 6489,33 1055,05 5489,33 845,05 4089,33 254,80 5423,25 380,80 7457,17 653,80 16533,17 2060,80 11489,33 1808,80 3489,33 128,80 57423,96

IVA 21% SOPORTADO 10215,29

IVA 21% REPERCUTIDO 19030,13169

Subtotal IVA 8814,84

Pagament Trimestral IVA -897,92 3865,65 845,85 5076,36

TOTAL BRUT 11882,47

TOTAL NET 3067,63

Saldo Inicial 4456,36 7071,30 22631,97 23742,64 17611,66 15122,33 17133,00 17197,82 25181,13 29630,52 18927,55 10938,22

Subtotal Cobraments 8956,36 20900,00 5000,00 4000,00 4000,00 7500,00 5000,00 13406,56 11906,56 10906,56 3500,00 0,00 95076,03

Subtotal Pagaments 7239,33 -897,92 5339,33 3889,33 6265,33 3865,65 6489,33 5489,33 4089,33 845,85 5423,25 7457,17 16533,17 5076,36 11489,33 3489,33 57423,96

Subtotal 7071,30 22631,97 23742,64 17611,66 15122,33 17133,00 17197,82 25181,13 29630,52 18927,55 10938,22 7448,89

Total 7448,89

Impost Societats 1862,22

Saldo Final 5586,67

CASH FLOW

64,82 7983,31 4449,39 -10702,97 -7989,33 -3489,332614,95 15560,67 1110,67 -6130,98 -2489,33 2010,67

910,67 7983,31 4449,39 -5626,61 -7989,33 -3489,331717,03 15560,67 1110,67 -2265,33 -2489,33 2010,67

-128,80-250,75 3575,45 540,95 330,95 -215,05 729,95 795,20 2434,58 1846,58 229,58 -1073,80

1050,00 2815,38 2500,38 2290,38 735,00

653,80 2060,80 1808,80 128,80

1575,00

2019 2020

1195,75 813,55 509,05 509,05 1055,05 845,05 254,80 380,80

945,00 4389,00 1050,00 840,00 840,00
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ESCENARI PESSIMISTA                                   
TRESORERIA MENSUAL ANY 1                         

SET IVA OCT IVA NOV IVA DES IVA GEN IVA FEB IVA MAR IVA ABR IVA MAI IVA JUN IVA JUL IVA AGO IVA TOTAL

Saldo Inicial 5995,24 5995,2372

ENTRADES / COBRAMENTS

Patrocinis:
SGAE 6000,00 1260,00 6000

Estrella Damm 6000,00 1260,00 6000

Propis:

Cases de la Música 4500,00 945,00 4500

Associats 4900,00 1029,00 4900

Entrades (Taquilla) 2147,84 451,05 2147,84 451,05 2147,84 451,05 6443,52

Subvencions:
Generalitat (ICEC) 16000,00 3360,00 4000,00 840,00 20000

Ajuntaments:
L'Hospitalet 5000,00 1050,00 5000

Manresa 4000,00 840,00 4000

Girona 4000,00 840,00 4000

Mataró 3000,00 630,00 3000

Terrassa 2000,00 420,00 2000

Diputacions:
Barcelona 5000,00 1050,00 5000

Girona 3000,00 630,00 3000

Subtotal Cobraments 10495,24 945,00 20900,00 4389,00 5000,00 1050,00 4000,00 840,00 4000,00 840,00 6000,00 1260,00 4000,00 840,00 8147,84 1711,05 7147,84 1501,05 7147,84 1501,05 3000,00 630,00 0,00 0,00 79838,76

SORTIDES / PAGAMENTS

Assegurances:
Assegurança accidents 1000 210,00 1000

Assegurança del local 200 42,00 200

Sous Recurssos Humans:

Coordinació 900 900 900 1800 900 900 900 900 900 1800 900 900 12600

Assistent coordinació 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000

Comunicació 830 830 830 1660 830 830 830 830 830 1660 830 830 11620

Seguretat Social 553,6 553,6 553,6 1107,2 553,6 553,6 553,6 553,6 553,6 1107,2 553,6 553,6 7750,4

Infraestructura:

Lloguer oficina 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 78,75 375 78,75 375 78,75 375 78,75 375 78,75 375 78,75 4500

Línia telèfon + ADSL 80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 960

Altres 0

Despeses Activitats :
Catxet Artistes 6000 1260,00 6000 1260,00 12000

Drets d'Autor 266,8 533,6 533,6 1334

Dietes Artistes 500 105,00 1000 210,00 1000 210,00 2500

Dietes Ponents 200 42,00 200 42,00 200 42,00 200 42,00 200 42,00 1000

Dietes Espectadors 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 500

Dietes Personal 60 12,60 60 12,60 60 12,60 60 12,60 60 12,60 300

Serveis Professionals:

Gestoria laboral/fiscal 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 699,96

Servei jurídic 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 1200

Disseny 750 157,50 750 157,50 1500

Informàtic 1000 210,00 1000 210,00 2000

Altres 500 105,00 500 105,00 1000

Comunicació i Promoció:
Manteniment hosting i domini web 200 42,00 200

Correu electrònic 0

Publicitat 1250 262,50 500 105,00 625 131,25 625 131,25 3000

Documents físics 200 42,00 800 168,00 1000

Assistència a fires 300 63,00 700 147,00 1000

Altres Despeses:
Alta nova associació 0

Despeses finançament 300 63,00 300

Riscos laborals 200 42,00 200

Material oficina 0

Subtotal Pagaments 6896,93 1143,25 4096,93 572,05 3756,93 500,65 6040,53 500,65 6056,93 983,65 6131,93 999,40 3956,93 246,40 5488,73 512,05 5430,53 443,80 13414,13 1640,80 9396,93 1388,80 3696,93 191,80 55430,36

IVA 21% SOPORTADO 9123,29

IVA 21% REPERCUTIDO 15507,1388

Subtotal IVA 6383,85

Pagament Trimestral IVA 758,10 4168,05 456,30 2849,84

TOTAL BRUT 5474,40

TOTAL NET -909,45

Saldo Inicial 5995,24 8835,44 25638,51 26881,58 20673,00 18616,07 18484,14 18070,91 20730,02 22447,33 13331,19 6934,26

Subtotal Cobraments 10495,24 20900,00 5000,00 4000,00 4000,00 6000,00 4000,00 8147,84 7147,84 7147,84 3000,00 0,00 79838,76

Subtotal Pagaments 6896,93 758,10 4096,93 3756,93 6040,53 4168,05 6056,93 6131,93 3956,93 456,30 5488,73 5430,53 13414,13 2849,84 9396,93 3696,93 82596,66
Subtotal 8835,44 25638,51 26881,58 20673,00 18616,07 18484,14 18070,91 20730,02 22447,33 13331,19 6934,26 3237,33

Total 3237,33

Impost Societats 809,33

Saldo Final 2428,00

CASH FLOW

-413,23 2659,11 1717,31 -9116,14 -6396,93 -3696,932840,21 16803,07 1243,07 -6208,58 -2056,93 -131,93

43,07 2659,11 1717,31 -6266,29 -6396,93 -3696,933598,31 16803,07 1243,07 -2040,53 -2056,93 -131,93

-191,80-198,25 3816,95 549,35 339,35 -143,65 260,60 593,60 1199,00 1057,25 -139,75 -758,80

840,00 1711,05 1501,05 1501,05 630,00

443,80 1640,80 1388,80 191,80

1260,00

2017 2018

1143,25 572,05 500,65 500,65 983,65 999,40 246,40 512,05

945,00 4389,00 1050,00 840,00 840,00



    153 
  

  

ESCENARI PESSIMISTA                                   
TRESORERIA MENSUAL ANY 2                         

SET IVA OCT IVA NOV IVA DES IVA GEN IVA FEB IVA MAR IVA ABR IVA MAI IVA JUN IVA JUL IVA AGO IVA TOTAL

Saldo Inicial 4712,05 4712,05

ENTRADES / COBRAMENTS

Patrocinis:

SGAE 6000,00 1260,00 6000

Estrella Damm 6000,00 1260,00 6000

Propis:

Cases de la Música 4500,00 945,00 4500

Associats 4900,00 1029,00 4900

Entrades (Taquilla) 2752,00 577,92 2752,00 577,92 2752,00 577,92 8256,00

Subvencions:

Generalitat (ICEC) 16000,00 3360,00 4000,00 840,00 20000

Ajuntaments:

L'Hospitalet 5000,00 1050,00 5000

Manresa 4000,00 840,00 4000

Girona 5000,00 1050,00 5000

Mataró 4000,00 840,00 4000

Terrassa 2000,00 420,00 2000

Diputacions:

Barcelona 5000,00 1050,00 5000

Girona 3500,00 735,00 3500

Subtotal Cobraments 9212,05 945,00 20900,00 4389,00 5000,00 1050,00 4000,00 840,00 4000,00 840,00 6000,00 1260,00 5000,00 1050,00 8752,00 1837,92 8752,00 1837,92 7752,00 1627,92 3500,00 735,00 0,00 0,00 82868,05

SORTIDES / PAGAMENTS

Assegurances:

Assegurança accidents 1000 210,00 1000

Assegurança del local 200 42,00 200

Sous Recurssos Humans:

Coordinació 900 900 900 1800 900 900 900 900 900 1800 900 900 12600

Assistent coordinació 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000

Comunicació 830 830 830 1660 830 830 830 830 830 1660 830 830 11620

Seguretat Social 553,6 553,6 553,6 1107,2 553,6 553,6 553,6 553,6 553,6 1107,2 553,6 553,6 7750,4

Infraestructura:

Lloguer oficina 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 78,75 375 78,75 375 78,75 375 78,75 375 78,75 375 78,75 4500

Línia telèfon + ADSL 80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 960

Altres 500 105,00 500

Despeses Activitats :

Catxet Artistes 7000 1470,00 7000 1470,00 14000

Drets d'Autor 570,00 570,00 570,00 1710,00

Dietes Artistes 500 105,00 1000 210,00 1000 210,00 2500

Dietes Ponents 200 42,00 200 42,00 200 42,00 200 42,00 200 42,00 1000

Dietes Espectadors 100 21,00 125 26,25 125 26,25 125 26,25 125 26,25 600

Dietes Personal 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 400

Serveis Professionals:

Gestoria laboral/fiscal 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 699,96

Servei jurídic 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 1200

Disseny 400 84,00 400 84,00 800

Informàtic 500 105,00 500 105,00 1000

Altres 500 105,00 500 105,00 1000

Comunicació i Promoció:

Manteniment hosting i domini web 200 42,00 200

Correu electrònic 0

Publicitat 1600 336,00 700 147,00 500 105,00 700 147,00 3500

Documents físics 400 84,00 800 168,00 1200

Assistència a fires 500 105,00 1000 210,00 1500

Altres Despeses:

Alta nova associació 0

Despeses finançament 300 63,00 300

Riscos laborals 200 42,00 200

Material oficina 0

Subtotal Pagaments 6796,93 1122,25 4896,93 740,05 3776,93 504,85 6085,53 510,10 6301,93 1035,10 5201,93 804,10 4001,93 255,85 5166,93 380,80 6166,93 590,80 14450,53 1850,80 10396,93 1598,80 3696,93 191,80 54930,36

IVA 21% SOPORTADO 9585,29

IVA 21% REPERCUTIDO 16412,76

Subtotal IVA 6827,47

Pagament Trimestral IVA -728,82 4016,85 590,70 3498,39

TOTAL BRUT 5927,69

TOTAL NET -899,78

Saldo Inicial 4712,05 7855,99 23859,06 25082,13 18979,74 16677,81 17475,88 17883,25 21468,32 24053,39 13856,47 6959,54

Subtotal Cobraments 9212,05 20900,00 5000,00 4000,00 4000,00 6000,00 5000,00 8752,00 8752,00 7752,00 3500,00 0,00 82868,05

Subtotal Pagaments 6796,93 -728,82 4896,93 3776,93 6085,53 4016,85 6301,93 5201,93 4001,93 590,70 5166,93 6166,93 14450,53 3498,39 10396,93 3696,93 54930,36

Subtotal 7855,99 23859,06 25082,13 18979,74 16677,81 17475,88 17883,25 21468,32 24053,39 13856,47 6959,54 3262,61

Total 3262,61

Impost Societats 815,65

Saldo Final 2446,96

CASH FLOW

407,37 3585,07 2585,07 -10196,92 -6896,93 -3696,933143,94 16003,07 1223,07 -6102,38 -2301,93 798,07

998,07 3585,07 2585,07 -6698,53 -6896,93 -3696,932415,12 16003,07 1223,07 -2085,53 -2301,93 798,07

-191,80-177,25 3648,95 545,15 329,90 -195,10 455,90 794,15 1457,12 1247,12 -222,88 -863,80

1050,00 1837,92 1837,92 1627,92 735,00

590,80 1850,80 1598,80 191,80

1260,00

2018 2019

1122,25 740,05 504,85 510,10 1035,10 804,10 255,85 380,80

945,00 4389,00 1050,00 840,00 840,00
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ESCENARI PESSIMISTA                                   
TRESORERIA MENSUAL ANY 3                         

SET IVA OCT IVA NOV IVA DES IVA GEN IVA FEB IVA MAR IVA ABR IVA MAI IVA JUN IVA JUL IVA AGO IVA TOTAL

Saldo Inicial 4456,36 4456,36

ENTRADES / COBRAMENTS

Patrocinis:
SGAE 7500,00 1575,00 7500

Estrella Damm 7500,00 1575,00 7500

Propis:

Cases de la Música 4500,00 945,00 4500

Associats 4900,00 1029,00 4900

Entrades (Taquilla) 3369,33 707,56 3369,33 707,56 3369,33 707,56 10107,99

Subvencions:
Generalitat (ICEC) 16000,00 3360,00 4000,00 840,00 20000

Ajuntaments:

L'Hospitalet 5000,00 1050,00 5000

Manresa 4000,00 840,00 4000

Girona 5000,00 1050,00 5000

Mataró 4000,00 840,00 4000

Terrassa 2000,00 420,00 2000

Diputacions:
Barcelona 5000,00 1050,00 5000

Girona 3500,00 735,00 3500

Subtotal Cobraments 8956,36 945,00 20900,00 4389,00 5000,00 1050,00 4000,00 840,00 4000,00 840,00 7500,00 1575,00 5000,00 1050,00 10869,33 2282,56 9369,33 1967,56 8369,33 1757,56 3500,00 735,00 0,00 0,00 87464,35

SORTIDES / PAGAMENTS

Assegurances:
Assegurança accidents 1000 210,00 1000

Assegurança del local 200 42,00 200

Sous Recurssos Humans:
Coordinació 950 950 950 1900 950 950 950 950 950 1900 950 950 13300

Assistent coordinació 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000

Comunicació 850 850 850 1700 850 850 850 850 850 1700 850 850 11900

Seguretat Social 576 576 576 1152 576 576 576 576 576 1152 576 576 8064

Infraestructura:
Lloguer oficina 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 78,75 375 78,75 375 78,75 375 78,75 375 78,75 375 78,75 4500

Línia telèfon + ADSL 80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 960

Altres 600 126,00 600

Despeses Activitats :
Catxet Artistes 8000 1680,00 8000 1680,00 16000

Drets d'Autor 733,92 1467,84 1467,84 3669,6

Dietes Artistes 500 105,00 1000 210,00 1000 210,00 2500

Dietes Ponents 200 42,00 200 42,00 200 42,00 200 42,00 200 42,00 1000

Dietes Espectadors 140 29,40 140 29,40 140 29,40 140 29,40 140 29,40 700

Dietes Personal 60 12,60 60 12,60 60 12,60 60 12,60 60 12,60 300

Serveis Professionals:

Gestoria laboral/fiscal 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 699,96

Servei jurídic 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 1200

Disseny 400 84,00 400 84,00 800

Informàtic 500 105,00 500 105,00 1000

Altres 500 105,00 500 105,00 1000

Comunicació i Promoció:
Manteniment hosting i domini web 200 42,00 200

Correu electrònic 0

Publicitat 1600 336,00 700 147,00 700 147,00 1000 210,00 4000

Documents físics 500 105,00 900 189,00 1400

Assistència a fires 750 157,50 1250 262,50 2000

Altres Despeses:
Alta nova associació 0

Despeses finançament 0

Riscos laborals 200 42,00 200

Material oficina 0

Subtotal Pagaments 7239,33 1195,75 5339,33 813,55 3889,33 509,05 6265,33 509,05 6489,33 1055,05 5489,33 845,05 4089,33 254,80 5423,25 380,80 7457,17 653,80 16533,17 2060,80 11489,33 1808,80 3489,33 128,80 57423,96

IVA 21% SOPORTADO 10215,29

IVA 21% REPERCUTIDO 17431,6779

Subtotal IVA 7216,39

Pagament Trimestral IVA -897,92 3865,65 845,85 4010,72

TOTAL BRUT 4270,79

TOTAL NET -2945,60

Saldo Inicial 4456,36 7071,30 22631,97 23742,64 17611,66 15122,33 17133,00 17197,82 22643,90 24556,06 12381,50 4392,17

Subtotal Cobraments 8956,36 20900,00 5000,00 4000,00 4000,00 7500,00 5000,00 10869,33 9369,33 8369,33 3500,00 0,00 87464,35

Subtotal Pagaments 7239,33 -897,92 5339,33 3889,33 6265,33 3865,65 6489,33 5489,33 4089,33 845,85 5423,25 7457,17 16533,17 4010,72 11489,33 3489,33 57423,96

Subtotal 7071,30 22631,97 23742,64 17611,66 15122,33 17133,00 17197,82 22643,90 24556,06 12381,50 4392,17 902,84

Total 902,84

Impost Societats 225,71

Saldo Final 677,13

CASH FLOW

64,82 5446,08 1912,16 -12174,56 -7989,33 -3489,332614,95 15560,67 1110,67 -6130,98 -2489,33 2010,67

910,67 5446,08 1912,16 -8163,84 -7989,33 -3489,331717,03 15560,67 1110,67 -2265,33 -2489,33 2010,67

-128,80-250,75 3575,45 540,95 330,95 -215,05 729,95 795,20 1901,76 1313,76 -303,24 -1073,80

1050,00 2282,56 1967,56 1757,56 735,00

653,80 2060,80 1808,80 128,80

1575,00

2019 2020

1195,75 813,55 509,05 509,05 1055,05 845,05 254,80 380,80

945,00 4389,00 1050,00 840,00 840,00
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ESCENARI OPTIMISTA                                   
TRESORERIA MENSUAL ANY 1                         

SET IVA OCT IVA NOV IVA DES IVA GEN IVA FEB IVA MAR IVA ABR IVA MAI IVA JUN IVA JUL IVA AGO IVA TOTAL

Saldo Inicial 4496,43 4496,4279

ENTRADES / COBRAMENTS

Patrocinis:

SGAE 6000,00 1260,00 6000

Estrella Damm 6000,00 1260,00 6000

Propis:

Cases de la Música 4200,00 882,00 4200

Associats 4900,00 1029,00 4900

Entrades (Taquilla) 5906,66 1240,40 5906,66 1240,40 5906,66 1240,40 17719,98

Subvencions:

Generalitat (ICEC) 16000,00 3360,00 4000,00 840,00 20000

Ajuntaments:

L'Hospitalet 5000,00 1050,00 5000

Manresa 4000,00 840,00 4000

Girona 5000,00 1050,00 5000

Mataró 4000,00 840,00 4000

Terrassa 2000,00 420,00 2000

Diputacions:

Barcelona 5000,00 1050,00 5000

Girona 3500,00 735,00 3500

Subtotal Cobraments 8696,43 882,00 20900,00 4389,00 5000,00 1050,00 4000,00 840,00 4000,00 840,00 6000,00 1260,00 5000,00 1050,00 11906,66 2500,40 11906,66 2500,40 10906,66 2290,40 3500,00 735,00 0,00 0,00 91816,41

SORTIDES / PAGAMENTS

Assegurances:

Assegurança accidents 1000 210,00 1000

Assegurança del local 200 42,00 200

Sous Recurssos Humans:

Coordinació 900 900 900 1800 900 900 900 900 900 1800 900 900 12600

Assistent coordinació 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000

Comunicació 830 830 830 1660 830 830 830 830 830 1660 830 830 11620

Seguretat Social 553,6 553,6 553,6 1107,2 553,6 553,6 553,6 553,6 553,6 1107,2 553,6 553,6 7750,4

Infraestructura:

Lloguer oficina 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 78,75 375 78,75 375 78,75 375 78,75 375 78,75 375 78,75 4500

Línia telèfon + ADSL 80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 960

Altres 0

Despeses Activitats :

Catxet Artistes 6000 1260,00 6000 1260,00 12000

Drets d'Autor 734 1468 1468 3670

Dietes Artistes 500 105,00 1000 210,00 1000 210,00 2500

Dietes Ponents 200 42,00 200 42,00 200 42,00 200 42,00 200 42,00 1000

Dietes Espectadors 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 500

Dietes Personal 60 12,60 60 12,60 60 12,60 60 12,60 60 12,60 300

Serveis Professionals:

Gestoria laboral/fiscal 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 699,96

Servei jurídic 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 1200

Disseny 750 157,50 750 157,50 1500

Informàtic 1000 210,00 1000 210,00 2000

Altres 500 105,00 500 105,00 1000

Comunicació i Promoció:

Manteniment hosting i domini web 200 42,00 200

Correu electrònic 0

Publicitat 1250 262,50 500 105,00 625 131,25 625 131,25 3000

Documents físics 200 42,00 800 168,00 1000

Assistència a fires 300 63,00 700 147,00 1000

Altres Despeses:

Alta nova associació 0

Despeses finançament 300 63,00 300

Riscos laborals 200 42,00 200

Material oficina 0

Subtotal Pagaments 6896,93 1143,25 4096,93 572,05 3756,93 500,65 6040,53 500,65 6056,93 983,65 6131,93 999,40 3956,93 246,40 5955,93 512,05 6364,93 443,80 14348,53 1640,80 9396,93 1388,80 3696,93 191,80 55430,36

IVA 21% SOPORTADO 9123,29

IVA 21% REPERCUTIDO 18337,1958

Subtotal IVA 9213,90

Pagament Trimestral IVA 758,10 4105,05 456,30 4848,55

TOTAL BRUT 15116,05

TOTAL NET 5902,14

Saldo Inicial 4496,43 5537,82 22340,89 23583,96 17438,38 15381,45 15249,52 15836,29 21787,02 27328,75 19038,33 13141,40

Subtotal Cobraments 8696,43 20900,00 5000,00 4000,00 4000,00 6000,00 5000,00 11906,66 11906,66 10906,66 3500,00 0,00 91816,41

Subtotal Pagaments 6896,93 758,10 4096,93 3756,93 6040,53 4105,05 6056,93 6131,93 3956,93 456,30 5955,93 6364,93 14348,53 4848,55 9396,93 3696,93 86868,37

Subtotal 5537,82 22340,89 23583,96 17438,38 15381,45 15249,52 15836,29 21787,02 27328,75 19038,33 13141,40 9444,47

Total 9444,47

Impost Societats 2361,12

Saldo Final 7083,35

CASH FLOW

586,77 5950,73 5541,73 -8290,42 -5896,93 -3696,931041,40 16803,07 1243,07 -6145,58 -2056,93 -131,93

1043,07 5950,73 5541,73 -3441,87 -5896,93 -3696,931799,50 16803,07 1243,07 -2040,53 -2056,93 -131,93

-191,80-261,25 3816,95 549,35 339,35 -143,65 260,60 803,60 1988,35 2056,60 649,60 -653,80

1050,00 2500,40 2500,40 2290,40 735,00

443,80 1640,80 1388,80 191,80

1260,00

2017 2018

1143,25 572,05 500,65 500,65 983,65 999,40 246,40 512,05

882,00 4389,00 1050,00 840,00 840,00
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ESCENARI OPTIMISTA                                   
TRESORERIA MENSUAL ANY 2                         

SET IVA OCT IVA NOV IVA DES IVA GEN IVA FEB IVA MAR IVA ABR IVA MAI IVA JUN IVA JUL IVA AGO IVA TOTAL

Saldo Inicial 7083,35 7083,35

ENTRADES / COBRAMENTS

Patrocinis:
SGAE 6000,00 1260,00 6000

Estrella Damm 6000,00 1260,00 6000

Propis:
Cases de la Música 4200,00 882,00 4200

Associats 4900,00 1029,00 4900

Entrades (Taquilla) 6980,33 1465,87 6980,33 1465,87 6980,33 1465,87 20940,99

Subvencions:
Generalitat (ICEC) 16000,00 3360,00 4000,00 840,00 20000

Ajuntaments:

L'Hospitalet 5000,00 1050,00 5000

Manresa 4000,00 840,00 4000

Girona 5000,00 1050,00 5000

Mataró 4000,00 840,00 4000

Terrassa 2000,00 420,00 2000

Diputacions:
Barcelona 5000,00 1050,00 5000

Girona 3500,00 735,00 3500

Subtotal Cobraments 11283,35 882,00 20900,00 4389,00 5000,00 1050,00 4000,00 840,00 4000,00 840,00 6000,00 1260,00 5000,00 1050,00 12980,33 2725,87 12980,33 2725,87 11980,33 2515,87 3500,00 735,00 0,00 0,00 97624,34

SORTIDES / PAGAMENTS

Assegurances:
Assegurança accidents 1000 210,00 1000

Assegurança del local 200 42,00 200

Sous Recurssos Humans:
Coordinació 900 900 900 1800 900 900 900 900 900 1800 900 900 12600

Assistent coordinació 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000

Comunicació 830 830 830 1660 830 830 830 830 830 1660 830 830 11620

Seguretat Social 553,6 553,6 553,6 1107,2 553,6 553,6 553,6 553,6 553,6 1107,2 553,6 553,6 7750,4

Infraestructura:
Lloguer oficina 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 78,75 375 78,75 375 78,75 375 78,75 375 78,75 375 78,75 4500

Línia telèfon + ADSL 80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 960

Altres 500 105,00 500

Despeses Activitats :

Catxet Artistes 7000 1470,00 7000 1470,00 14000

Drets d'Autor 867,4 1734,8 1734,8 4337

Dietes Artistes 500 105,00 1000 210,00 1000 210,00 2500

Dietes Ponents 200 42,00 200 42,00 200 42,00 200 42,00 200 42,00 1000

Dietes Espectadors 100 21,00 125 26,25 125 26,25 125 26,25 125 26,25 600

Dietes Personal 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 400

Serveis Professionals:
Gestoria laboral/fiscal 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 699,96

Servei jurídic 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 1200

Disseny 400 84,00 400 84,00 800

Informàtic 500 105,00 500 105,00 1000

Altres 500 105,00 500 105,00 1000

Comunicació i Promoció:

Manteniment hosting i domini web 200 42,00 200

Correu electrònic 0

Publicitat 1600 336,00 700 147,00 500 105,00 700 147,00 3500

Documents físics 400 84,00 800 168,00 1200

Assistència a fires 500 105,00 1000 210,00 1500

Altres Despeses:
Alta nova associació 0

Despeses finançament 300 63,00 300

Riscos laborals 200 42,00 200

Material oficina 0

Subtotal Pagaments 6796,93 1122,25 4896,93 740,05 3776,93 504,85 6085,53 510,10 6301,93 1035,10 5201,93 804,10 4001,93 255,85 5464,33 380,80 7331,73 590,80 15615,33 1850,80 10396,93 1598,80 3696,93 191,80 54930,36

IVA 21% SOPORTADO 9585,29

IVA 21% REPERCUTIDO 19013,6079

Subtotal IVA 9428,32

Pagament Trimestral IVA -728,82 3953,85 590,70 5274,29

TOTAL BRUT 18056,98

TOTAL NET 8628,67

Saldo Inicial 7083,35 12298,59 28301,66 29524,73 23485,35 21183,42 21981,49 22388,86 29904,86 35553,46 26644,17 19747,24

Subtotal Cobraments 11283,35 20900,00 5000,00 4000,00 4000,00 6000,00 5000,00 12980,33 12980,33 11980,33 3500,00 0,00 97624,34

Subtotal Pagaments 6796,93 -728,82 4896,93 3776,93 6085,53 3953,85 6301,93 5201,93 4001,93 590,70 5464,33 7331,73 15615,33 5274,29 10396,93 3696,93 54930,36
Subtotal 12298,59 28301,66 29524,73 23485,35 21183,42 21981,49 22388,86 29904,86 35553,46 26644,17 19747,24 16050,31

Total 16050,31

Impost Societats 4012,58

Saldo Final 12037,73

CASH FLOW

407,37 7516,00 5648,60 -8909,29 -6896,93 -3696,935215,24 16003,07 1223,07 -6039,38 -2301,93 798,07

998,07 7516,00 5648,60 -3635,00 -6896,93 -3696,934486,42 16003,07 1223,07 -2085,53 -2301,93 798,07

-191,80-240,25 3648,95 545,15 329,90 -195,10 455,90 794,15 2345,07 2135,07 665,07 -863,80

1050,00 2725,87 2725,87 2515,87 735,00

590,80 1850,80 1598,80 191,80

1260,00

2018 2019

1122,25 740,05 504,85 510,10 1035,10 804,10 255,85 380,80

882,00 4389,00 1050,00 840,00 840,00
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ESCENARI OPTIMISTA                                   
TRESORERIA MENSUAL ANY 3                         

SET IVA OCT IVA NOV IVA DES IVA GEN IVA FEB IVA MAR IVA ABR IVA MAI IVA JUN IVA JUL IVA AGO IVA TOTAL

Saldo Inicial 12037,73 12037,73

ENTRADES / COBRAMENTS

Patrocinis:

SGAE 7500,00 1575,00 7500

Estrella Damm 7500,00 1575,00 7500

Propis:

Cases de la Música 4200,00 882,00 4200

Associats 4900,00 1029,00 4900

Entrades (Taquilla) 8054,33 1691,41 8054,33 1691,41 8054,33 1691,41 24162,99

Subvencions:

Generalitat (ICEC) 16000,00 3360,00 4000,00 840,00 20000

Ajuntaments:

L'Hospitalet 5000,00 1050,00 5000

Manresa 4000,00 840,00 4000

Girona 5000,00 1050,00 5000

Mataró 4000,00 840,00 4000

Terrassa 2000,00 420,00 2000

Diputacions:

Barcelona 5000,00 1050,00 5000

Girona 3500,00 735,00 3500

Subtotal Cobraments 16237,73 882,00 20900,00 4389,00 5000,00 1050,00 4000,00 840,00 4000,00 840,00 7500,00 1575,00 5000,00 1050,00 15554,33 3266,41 14054,33 2951,41 13054,33 2741,41 3500,00 735,00 0,00 0,00 108800,72

SORTIDES / PAGAMENTS

Assegurances:

Assegurança accidents 1000 210,00 1000

Assegurança del local 200 42,00 200

Sous Recurssos Humans:

Coordinació 950 950 950 1900 950 950 950 950 950 1900 950 950 13300

Assistent coordinació 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000

Comunicació 850 850 850 1700 850 850 850 850 850 1700 850 850 11900

Seguretat Social 576 576 576 1152 576 576 576 576 576 1152 576 576 8064

Infraestructura:

Lloguer oficina 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 78,75 375 78,75 375 78,75 375 78,75 375 78,75 375 78,75 4500

Línia telèfon + ADSL 80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 80 16,80 960

Altres 600 126,00 600

Despeses Activitats :

Catxet Artistes 8000 1680,00 8000 1680,00 16000

Drets d'Autor 1000,8 2001,6 2001,6 5004

Dietes Artistes 500 105,00 1000 210,00 1000 210,00 2500

Dietes Ponents 200 42,00 200 42,00 200 42,00 200 42,00 200 42,00 1000

Dietes Espectadors 140 29,40 140 29,40 140 29,40 140 29,40 140 29,40 700

Dietes Personal 60 12,60 60 12,60 60 12,60 60 12,60 60 12,60 300

Serveis Professionals:

Gestoria laboral/fiscal 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 58,33 12,25 699,96

Servei jurídic 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 100 21,00 1200

Disseny 400 84,00 400 84,00 800

Informàtic 500 105,00 500 105,00 1000

Altres 500 105,00 500 105,00 1000

Comunicació i Promoció:

Manteniment hosting i domini web 200 42,00 200

Correu electrònic 0

Publicitat 1600 336,00 700 147,00 700 147,00 1000 210,00 4000

Documents físics 500 105,00 900 189,00 1400

Assistència a fires 750 157,50 1250 262,50 2000

Altres Despeses:

Alta nova associació 0

Despeses finançament 0

Riscos laborals 200 42,00 200

Material oficina 0

Subtotal Pagaments 7239,33 1195,75 5339,33 813,55 3889,33 509,05 6265,33 509,05 6489,33 1055,05 5489,33 845,05 4089,33 254,80 5690,13 380,80 7990,93 653,80 17066,93 2060,80 11489,33 1808,80 3489,33 128,80 57423,96

IVA 21% SOPORTADO 10215,29

IVA 21% REPERCUTIDO 20320,2279

Subtotal IVA 10104,94

Pagament Trimestral IVA -897,92 3802,65 845,85 5978,42

TOTAL BRUT 24272,76

TOTAL NET 14167,83

Saldo Inicial 12037,73 21934,06 37494,73 38605,40 32537,42 30048,09 32058,76 32123,57 41987,77 48051,17 38060,15 30070,82

Subtotal Cobraments 16237,73 20900,00 5000,00 4000,00 4000,00 7500,00 5000,00 15554,33 14054,33 13054,33 3500,00 0,00 108800,72

Subtotal Pagaments 7239,33 -897,92 5339,33 3889,33 6265,33 3802,65 6489,33 5489,33 4089,33 845,85 5690,13 7990,93 17066,93 5978,42 11489,33 3489,33 57423,96

Subtotal 21934,06 37494,73 38605,40 32537,42 30048,09 32058,76 32123,57 41987,77 48051,17 38060,15 30070,82 26581,49

Total 26581,49

Impost Societats 6645,37

Saldo Final 19936,12

CASH FLOW

64,82 9864,20 6063,40 -9991,02 -7989,33 -3489,339896,33 15560,67 1110,67 -6067,98 -2489,33 2010,67

910,67 9864,20 6063,40 -4012,60 -7989,33 -3489,338998,40 15560,67 1110,67 -2265,33 -2489,33 2010,67

-128,80-313,75 3575,45 540,95 330,95 -215,05 729,95 795,20 2885,61 2297,61 680,61 -1073,80

1050,00 3266,41 2951,41 2741,41 735,00

653,80 2060,80 1808,80 128,80

1575,00

2019 2020

1195,75 813,55 509,05 509,05 1055,05 845,05 254,80 380,80

882,00 4389,00 1050,00 840,00 840,00
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5. PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE 
 
Com qualsevol projecte, és imprescindible planificar sobre el calendari les etapes i accions que 

s’hauran de prendre per dur-lo a terme. En el cas del Circuit Imprescindible, ja s’ha especificat 

a cada punt anterior, el calendari concret de cada activitat, els dies i els espais on es 

realitzaran.  

 

No obstant, per tenir una visió global de la planificació del projecte, a continuació es presenta 

el calendari general del Circuit Imprescindible en les seves primeres tres edicions. Per fer-ho, 

s’ha utilitzat l’eina de planificació de projectes: Diagrama de Gantt, a través de la qual es 

mostra la durada de cadascuna de les accions necessàries per dur a terme cada fase de les 

activitats: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboració pròpia 

PRIMERA EDICIÓ 
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ACTIVITAT MESOS

A DISSENY DEL PROJECTE 5

B CONSTITUCIÓ I REGISTRE ASSOCIACIÓ 2

D CAPTACIÓ ASSOCIATS 3

E REUNIONS ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 4

F CAPTACIÓ PATROCINI PRIVAT 4

G TRASLLAT OFICINA 1

H SELECCIÓ PERSONAL 2

I PLA DE COMUNICACIÓ 2

J CONTRACTACIÓ SERVEIS EXTERNS 1

K PRIMERA ASSEMBLEA GENERAL 1
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ACTIVITAT MESOS

A INICI SEGONA EDICIÓ PROJECTE 0

B FASE I: SESSIONS FORMATIVES 7

C FASE II: CONCURS 2

D FASE III: GIRA 3

E TANCAMENT SEGON ANY 1

F INICI TERCERA EDICIÓ PROJECTE 0

G FASE I: SESSIONS FORMATIVES 7

H FASE II: CONCURS 2

I FASE III: GIRA 3

J TANCAMENT TRERCER ANY 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la mateixa manera, és important realitzar un calendari d’activitats específic per planificar  

les accions que es duran a terme per realitzar les tres fases durant les tres primeres edicions 

del Circuit Imprescindible: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboració pròpia 

SEGONA I TERCERA EDICIÓ 

AGO SET OCT NOV DES GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL
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Elaboració pròpia 

PRIMERA EDICIÓ 

ACTIVITAT SETMANES

A SELECCIÓ ESPECTADORS 5

B REUNIÓ AMB ESPECTADORS 1

C SESSIONS FORMATIVES 18

D CONVOCATÒRIA CONCURS 5

E CONCURS 3

F GIRA 10
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SEGONA EDICIÓ 

TERCERA EDICIÓ 

Elaboració pròpia 

Elaboració pròpia 
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Setembre Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig Juny

ACTIVITAT SETMANES

A SELECCIÓ ESPECTADORS 5

B REUNIÓ AMB ESPECTADORS 1

C SESSIONS FORMATIVES 18

D CONVOCATÒRIA CONCURS 5

E CONCURS 3

F GIRA 10

G REUNIÓ FINAL JUNTA I ESPECTADORS 1

ACTIVITAT SETMANES

A SELECCIÓ ESPECTADORS 5

C REUNIÓ AMB ESPECTADORS 1

D SESSIONS FORMATIVES 18

E CONVOCATÒRIA CONCURS 5

F CONCURS 3

H GIRA 10
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6. AVALUACIÓ 
 
Abans de concloure aquest treball és necessari afegir un últim punt sobre l’avaluació o 

indicadors d’evolució i seguiment del projecte a fi i efecte de poder realitzar un anàlisi al 

finalitzar el mateix i així poder buscar fórmules per resoldre problemes que hagin pogut sorgir 

o elaborar estratègies de cara a les properes edicions.  

 
Per dur a terme aquesta avaluació es tindran en compte indicadors tant quantitatius com 

qualitatius i s’utilitzaran, principalment, tres elements principals com a estructura avaluativa:  

 Funcionament estructural i organització 

 Desenvolupament activitats 

 Compliment objectius a curt i llarg termini 

 
Funcionament estructural i organització 

És important tenir en compte que quan es treballa en equip cal mantenir una organització 

coherent i constant. El fet de produir un projecte amb diverses activitats fa necessari un ordre i 

bon funcionament de la base estructural humana del mateix.  

 
En el cas del Circuit Imprescindible, existeixen dues esferes que necessiten tenir una relació 

fluïda i constant. La primera esfera és la relativa al nucli social de l’associació, és a dir, la 

relació entre els associats i la Junta Directiva. És necessari que existeixi un ambient 

col·laboratiu on s’aportin i es debatin idees. L’indicador d’avaluació en aquest cas serà la 

fluïdesa d’acció per part de la Junta de les tasques que se li encomanin i la proliferació d’idees 

de millora de la mateixa tant com la pròpia participació a les reunions, tant de la Junta com 

dels propis associats. 

 
La segona esfera estructural de l’associació és la dels recursos humans tècnics o de gestió. En 

aquest cas, és primordial la figura de coordinació, que duu a terme la funció de nexe entre la 

base social i la de gestió. De la mateixa manera, ha de dur a terme el control, organització i 

planificació del projecte, sent responsable de la resta de treballadors al seu càrrec. L’indicador 

d’avaluació en aquest cas serà la bona gestió del projecte, el flux d’informació constant i la 

bona relació laboral. En relació amb la resta de treballadors, s’avaluaran al final de l’any les 

seves funcions i el bon funcionament de les mateixes per saber si han de ser substituïdes. 
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Desenvolupament activitats 

En relació a les activitats del projecte, es tindran en compte indicadors d’avaluació diferents 

per cada fase del mateix: La primera fase del projecte, que contempla les sessions formatives 

per espectadors, necessita d’una gran gestió prèvia al seu desenvolupament. El contacte amb 

els espectadors, artistes i ponents; la planificació de les sessions i el seguiment i control de les 

mateixes fan que aquesta etapa depengui de molts factors. Per aquest motiu, els indicadors 

d’avaluació seran el nombre d’espectadors participants a cada Casa de la Música i l’assistència 

mínima de cinc persones a cada sessió, la participació de suficients ponents per dur a terme les 

18 sessions i, finalment, el bon succés de les mateixes.  

 
La segona fase del projecte, relacionada amb el concurs d’artistes novells, també precisa d’un 

desplegament organitzatiu important. S’han de controlar els terminis d’obertura i tancament 

de la convocatòria, s’han de planificar les classes on els espectadors seleccionaran els cinc 

grups finalistes en la primera etapa del concurs i s’haurà de realitzar la producció de 25 artistes 

a 5 cases de la música diferents en tres setmanes. Com a indicadors d’avaluació es tindran en 

compte les sol·licituds d’artistes que vulguin participar al concurs (en el cas de que no hi hagi 

un mínim de 10, s’investigarà la possibilitat d’obrir la convocatòria a d’altres sales que no 

pertanyin a les Cases de la Música) i el seu bon succés, tant com l’assistència als concerts en 

viu dels finalistes, la comunicació i la producció dels mateixos. També es tindran en compte els 

estils musicals dels grups presentats per intentar, en la mesura del possible, traslladar a 

l’espectador-jurat, que hi hagi el màxim d’estils representats possibles i l’avaluació dels 

mateixos al finalitzar el Circuit. 

 
Finalment, la tercera fase del projecte: la gira dels artistes guanyadors del concurs, contempla 

la producció prèvia als concerts de cadascun dels 10 grups guanyadors. Els indicadors 

d’avaluació que es tindran en compte son, principalment, l’assistència i venda d’entrades als 

concerts amb l’objectiu d’ampliar la comunicació en aquelles sales on no hi hagi l’assistència 

de públic esperada. També s’avaluarà la producció i el tracte entre les sales i els artistes a 

través d’una fitxa tipus que s’enviarà a cadascun d’ells per poder valorar la millora de 

condicions per ambdós. 

 

Compliment d’objectius a curt i llarg termini 

Finalment, per realitzar un anàlisi d’avaluació del projecte complet, es prendran en compte els 

objectius plantejats en el disseny inicial del projecte, amb la voluntat de revisar el seu 

compliment o la necessitat de reformulació dels mateixos. 
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En primer lloc, es revisaran els objectius operatius a curt termini i, segons els resultats, 

s’adequaran a la situació present al finalitzar la primera edició:  

 Crear un grup d’espectadors de 10 persones a cada Casa de la Música als qui formar 

perquè finalment puguin programar el cicle. 

 Dur a terme 18 classes teoricopràctiques intercalant formació tècnica i artística. 

 Convocar un concurs d’artistes on els grups d’espectadors siguin el jurat i escullin 2 

artistes/grups per Casa de la Música. 

 Realitzar un circuit/ gira dels artistes (25 concerts) dins la xarxa de Cases de la Música. 

 Una assistència de públic mínima del 50% a tots els concerts del circuit. 

 Aconseguir un 15% de finançament a través de patrocinadors.  

 Aconseguir el finançament d’un 50% del projecte a través de recursos públics. 

 Aconseguir un 10% d’autofinançament. 

 Aconseguir que 7 de les principals associacions professionals del sector musical a 

Catalunya, recolzin el projecte. 

En el cas dels objectius no assolits, amb greus dificultats per assolir-los o contraproduents, es 

modificaran amb l’ànim de millorar el desenvolupament del projecte. 

 
En segon lloc, es revisaran els objectius operatius a llarg termini al finalitzar la cinquena 

edició: 

 Aconseguir que aquest cicle sigui un projecte regular que es realitzi anualment. 

 Una assistència de públic mínima del 70% a tots els concerts durant el circuit. 

 Obtenir com a mínim un 15% d’autofinançament a partir del cinquè any. 

 Obtenir com a mínim un 20% de finançament a través patrocinadors a partir del cinquè 

any. 

 Aconseguir sumar un mínim de 3 sales més al circuit de les Cases de la Música i, per 

tant, al circuit, a partir del cinquè any. 

Arribat aquest punt, es tindran en compte tant els objectius assolits com els no assolits per 

reformular els objectius operatius a llarg termini necessaris dels tres anys següents. 

 

Finalment, també s’hauran de revisar els objectius estratègics a partir del tercer any per poder 

revisar si es compleixen o si s’han de modificar accions per complir-los. 



    164 
  

7. CONSIDERACIONS FINALS 
 

A mode de conclusió del present treball, a continuació es presentaran algunes consideracions 

a tenir en compte després d’elaborar el projecte i les sensacions que se’n poden extreure un 

cop finalitzat.  

 
El Circuit Imprescindible és un projecte ambiciós, que té la intenció d’aglutinar a tot el sector, 

relacionar-lo d’una forma no convencional amb el públic (agent que també forma part 

d’aquest sector) i que vol donar cabuda a totes les professions dins del projecte. Tot això, com 

s’ha especificat al llarg d’aquest treball, amb la intenció de posar en valor la música i els 

professionals que s’hi dediquen, com a cultura i no tan sols com a oci.  

 
Aquest és un projecte basat principalment en l’estratègia i la planificació, ja que gràcies a la 

col·laboració de les Cases de la Música, la producció dels concerts serà duta a terme per 

professionals implicats en el projecte. No obstant, cal mencionar que aquest procés pot ser 

complicat donat que aquesta Xarxa de Cases de la Música no està organitzada sota un cos 

jurídic únic, com ja s’ha mencionat, sinó que cadascuna de les cinc cases tenen la seva pròpia 

estructura jurídica (SL, fundació i SCCL). Tot i això, actualment s’està planificant dur a terme 

aquest pas i convertir el projecte Cases de la Música en un projecte únic amb cinc seus i dotar-

lo d’una estructura humana i pressupostària que s’hi dediqui a temps complet. Donades 

aquestes necessitats, el projecte Circuit Imprescindible estaria molt mes a prop de poder-se 

realitzar correctament. Com s’ha pogut comprovar, s’ha optat per la formació d’una associació 

temporal (Associació Coordinadora del Circuit de Músiques Populars de Catalunya) fins que es 

generi aquesta estructura jurídica de Les Cases de la Música.  

 
És necessari incentivar pràctiques i projectes d’aquest tipus verses raons. En primer lloc, com 

s’ha dit, per apropar el públic al sector i integrar-lo com un agent més del mateix, fent que 

aquest valori l’esforç i la professionalitat de les persones que treballen dins d’aquest sector. En 

segon lloc, per donar sortida professional als artistes novells que s’estan formant, en aquest 

cas, a través de les Cases de la Música, tot i que amb el temps es podria obrir a qualsevol altre 

centre que desenvolupi la formació dels artistes i, fins i tot, a qualsevol artista novell. En tercer 

lloc, per unificar el sector i generar dinàmiques de col·laboració entre les diferents associacions 

que el formen i, finalment, per contribuir a la dinamització de la música en viu a Catalunya a 

través d’un circuit que impliqui sales de concerts i grups repartits pel País i no tan sols a la 

ciutat de Barcelona (descentralització).  
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No obstant, la pràctica de participació del públic en els processos de producció d’un 

esdeveniment és encara incipient i, en el cas de la música, inexistent fins al moment. Per 

aquest motiu, el Circuit Imprescindible és considerat innovador i pretén crear un efecte de 

repetició on es generin altres projectes similars i s’estengui aquesta pràctica arreu de 

Catalunya i, en la mesura del possible, a Espanya. 

 
En relació amb  la realització teòrica del projecte, cal tornar a mencionar el problema que 

suposa a l’hora d’investigar sobre el sector musical, l’absència de dades significatives o 

realistes. És important poder accedir a les dades primàries per poder realitzar un estudi proper 

a la realitat i prendre mesures coherents, tant per realitzar un projecte com el Circuit 

Imprescindible com per generar altres projectes útils des de les associacions del sector i per 

desenvolupar polítiques culturals lògiques i beneficiàries per la música des de l’Administració 

pública. Sense aquestes dades o amb difícil accés i credibilitat, es fa complicat realitzar cap 

mena d’estudi que acabi desenvolupant un projecte útil i necessari pel sector. 

 
Tot i això s’està fent un esforç, tant des del sector com des de l’administració pública per 

recopilar informació sobre el sector i poder oferir estudis propers a la realitat que mostrin 

dades coherents. Alguns exemples son l’Anuari de la Música coeditat entre ARC i Enderrock, 

les dades que ofereix SGAE Catalunya sobre la recaptació de drets d’autor i els estudis que 

realitza el Departament de Cultura de la Generalitat (ICEC) sobre l’estat del sector. No obstant, 

aquests son els únics documents dels quals es poden extreure dades relativament properes a 

la realitat i encara queda un llarg camí per trobar estratègies òptimes per la recopilació de 

dades sobre el sector de la música en viu a Catalunya i poder realitzar, així, estudis significatius 

que desenvolupin projectes i polítiques coherents i útils.  

 
És important afegir que, tot recuperant la base teòrica del Circuit Imprescindible, és necessari 

incidir en la formació, no tan sols del públic i dels artistes, sinó també sobre la professió del 

gestor musical, ja que actualment, en aquest camp tan sols existeix l’ensenyament tècnic i 

artístic reglat. Això és necessari per continuar professionalitzant el sector i evitar males 

pràctiques per desconeixement que poden afectar a molts agents relacionats amb aquest 

sector. És necessari inculcar als artistes i gestors la necessitat de seguir professionalitzant al 

sector i això passa, inevitablement, per la formació reglada.   

 
En definitiva, aquest treball tracta d’un projecte que amb esforç del sector es pot dur a terme i 

tindria sentit i cabuda entre els projectes de les Cases de la Música. No està clar si en algun 

moment es durà a terme aquest Circuit, ja que comporta molt de temps i implica a molts 
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agents, no obstant, també haurà servit per conèixer més a fons el sector de la música a 

Catalunya, coneixent el seu funcionament i les seves necessitats, de la mateixa manera que 

s’han pogut comprovar les estratègies necessàries per dissenyar un projecte d’aquesta 

envergadura i les eines necessàries per dur-lo a terme: planificació, anàlisi de  situació i estudi 

de l’entorn, finançament, màrqueting i comunicació, recursos humans, drets i obligacions 

jurídiques i el pla estratègic, entre d’altres, eines imprescindibles per realitzar qualsevol 

projecte.  
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