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Resum 

Aquest projecte té per objectius organitzar, gestionar, dimensionar, dissenyar un festival de 

dansa contemporània a la ciutat de Barcelona per a estudiar-ne  la viabilitat econòmica, així 

com investigar i posar en pràctica teoria sobre l’organització i gestió d’organitzacions. 

El mètode emprat és per una banda la recerca de festivals artístics de format semblant i 

l’estudi de les possibilitats organitzatives o d’empresa que presenten, de la qual es conclou 

la necessitat de crear una organització adhocràtica amb diferents especialistes reunits amb 

una finalitat comú, la producció del festival. 

D’altra banda el contacte amb els possibles proveïdors d’espais físics i subministres 

necessaris per al compliment de la normativa vigent per aquest tipus d’esdeveniments i per 

al disseny de la distribució del recinte.  

Finalment, utilitzant estratègies d’empresa es fixen uns preus de venda d’entrades i la 

proposta, dissenyada per a un aforament de 5.000 persones, resulta viable per a diferents 

casos estudiats. En qualsevol cas és un esdeveniment favorable sòcioculturalment i en els 

casos més favorables resulta força beneficiosa econòmicament. 
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Prefaci 

Els últims anys d’estudis d’enginyeria industrial els he estat compaginant amb estudis 

professionals de dansa contemporània, però no vaig comprendre fins passats uns anys que 

ambdues disciplines mantenien relacions i que el meu valor afegit com a ballarina era ser 

enginyera i viceversa, estava a les meves mans com emprar els coneixements assolits per a 

complementar-los i treure’n profit. 

- Origen del projecte 

La voluntat de compaginar professionalment en un futur proper les dues disciplines 

esmentades i la possibilitat d’escollir i desenvolupar un projecte final de carrera amb 

recolzament de professionals del sector de l’enginyeria em van portar a realitzar aquest 

estudi.  

- Motivació 

La motivació principal és la de poder-me dedicar professionalment a la dansa, però no 

únicament a la interpretació i creació, si no també a la producció i gestió. Els estudis 

d’enginyeria industrial abasteixen moltes especialitats i he aprofitat l’oportunitat per a 

aprendre, recercar, fer contactes i especialitzar-me com a enginyera en el sector de la 

promoció i producció d’esdeveniments de dansa. Això, m’ha portat a oportunitats molt 

interessants en els últims mesos com participar en l’equip de producció d’una companyia 

seleccionada en la finestra d’internacionalització del festival GREC de Barcelona i col·laborar 

amb l’equip de producció de l’espai de creació de dansa i arts escèniques contemporànies 

La Caldera. 

La motivació específica per l’elecció del tema sorgí per la manca d’un festival de dansa 

contemporània d’aquestes característiques a la ciutat de Barcelona i la voluntat de portar a 

terme propostes d’aquest estil en el meu futur professional. 

 

 

 



Pág. 6  Memoria 

 

Introducció 

- Objectius del projecte 

Aquest projecte té per objectiu organitzar i estudiar la viabilitat econòmica d’un festival de 

dansa contemporània multitudinari a la ciutat de Barcelona. Per a assolir l’objectiu cal 

complir objectius específics següents: organitzar un equip humà per a la projecció del 

festival emprant teoria de l’organització d’empreses, aprofundir en la normativa corresponent 

per dimensionar el festival segons aquesta, per, finalment, realitzar un pressupost i estudiar 

la viabilitat econòmica de la proposta amb ajut de la disciplina del pla d’empresa. 

- Abast del projecte 

En tant que la proposta és molt ambiciosa, s’acota suposant que és un projecte resultant 

d’una comanda d’un empresari a una treballadora de la seva empresa. La comanda és la de 

mostrar una possibilitat d’organització i disseny d’un festival multitudinari, pressupostar-la i 

estudiar-ne la viabilitat. 

Amb aquesta premissa es realitza el projecte present, que inclou la contextualització de 

l’esdeveniment, l’estudi dels recursos humans necessaris per a dur a terme el projecte, la 

realització d’un plànol d’implantació adaptat per a mostrar la proposta incloent-hi els serveis 

necessaris d’acord amb la normativa vigent, l’organització del muntatge i un estudi de 

viabilitat econòmica de la proposta segons casos d’ocupació. 

Per tant, no proposa una solució definitiva ni un pla d’implantació complert, ja que realitzar-lo 

comprendria un projecte en sí mateix, si no un projecte de possible festival. 
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1. Prototip 

En aquest capítol s’analitzarà el context de la proposta i es crearà l’esquema del prototip, 

descrivint-lo i definint les seves característiques principals per a tenir un punt de partida que 

es desenvoluparà al llarg de la resta de capítols. 

1.1.  Marc cultural com a marc del projecte 

Abans d’analitzar el context en el que es troba aquesta proposta o marc cultural, s’entén que 

cal reflexionar sobre la paraula cultura: aquesta prové originàriament del llatí cultiu, i la 

paraula cultura era utilitzada per fer referència al “cultiu de la terra” en agricultura. Avui dia 

les definicions que es troben al diccionari de la llengua catalana1 són les següents:  

 

“ f 1  1 ant Conreu de la terra. 

2 esp Conreu dels coneixements i les facultats de l'home.  

3 Conjunt de coneixences literàries, històriques, científiques o de qualsevol altra 

mena que hom posseeix com a fruit d'estudi i de lectures, de viatges, d'experiència, 

etc. 

4 cultura de massa SOCIOL Conjunt de coneixements generalitzats i difosos pels 

mitjans de comunicació de massa 

2 ANTROP CULT Conjunt de tradicions (literàries, historicosocials i científiques) i de formes 

de vida (materials i espirituals) d'un poble, d'una societat o de tota la humanitat.  

3 cultura física Conreu i conservació de la forma física mitjançant exercicis gimnàstics, 

aixecament de pesos, etc ” 

En primer lloc, s’entén cultura tal i com s’entenia anys enrere, el conreu de la terra, que 

després metafòricament s’entén com a conreu o cultiu dels coneixements de 

                                                

 

 

1
 http://www.diccionari.cat 

http://www.diccionari.cat/
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l’home, i per últim dins aquest primer bloc, s’entén com tot aquest conjunt de coneixements 

que l’home posseeix després d’aquest cultiu previ. 

En segon lloc es defineix cultura com el conjunt, ja no de coneixements, si no de tradicions 

de la humanitat. Per tant, la pròpia paraula cultura té diferents accepcions que, tot i tenir una 

relació o concordança entre elles, creen confusió alhora de parlar-n’hi. 

Les pràctiques artístiques, en aquest cas la dansa contemporània, també estan incloses 

quan es parla de cultura, així com la llengua, la història,... Aquestes, contribueixen i 

interactuen amb la resta de pràctiques culturals, són una veu de la societat per la societat, o 

així ho haurien de ser.  

Per a presentar la cultura com una eina d’expressió i coneixement de la societat, s’ha 

considerat adient citar un extracte de un text de Semolinika Tomic. Semolinika és Directora i 

Fundadora de l’Antic Teatre2:  

“ Al marge de la seva creació artistica al 2003 Semolinika Tomic reobre Antic Teatre - Espai 

de Creació, assumint la direcció i la programació d'aquest espai de difusió, promoció i 

producció per a tots aquells creadors experimentals que no troben l'oportunitat a la ciutat de 

donar a conèixer el seu treball. 

Un dels punts forts de Antic Teatre és que la seva gestió artística i administrativa està 

sostinguda per persones que vénen del mateix món artístic. Aquesta característica fa que 

l'artista es senti  comprès perquè qui el programa coneix les seves necessitats...” 

L’extracte que es cita a continuació forma part d’un text que està escrit per al llibre dels 10 

anys de l’Antic Teatre i es titula “La cultura i l’art són les úniques tècniques per combatre el 

feixisme”. 

“ ... El més important era l’educació i per a tots els nens. Igualtat total entre homes i dones 

en tot. L’art era obligat en les guarderies, escoles de primària, secundària, i universitats. 

Teníem classes de música, pintura, dansa, teatre, al mateix nivell que les matemàtiques o la 

física. Existia la filosofia que cada ésser humà té dret a practicar, experimentar i tenir una 

experiència pròpia, viva, en carn, del que és tocar un instrument (no sorties de l’escola 

primària sense tocar un instrument), del que és pintar i totes les seves tècniques, què és 

                                                

 

 

2
 http://semolinika.anticteatre.com/ 

http://www.diccionari.cat/
http://www.diccionari.cat/
http://www.diccionari.cat/
http://www.diccionari.cat/
http://www.diccionari.cat/
http://semolinika.anticteatre.com/
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ballar o fer teatre, què és cantar, llegir, escriure... És la única manera amb la que un ésser 

humà pot valorar l’art. Amb autobusos que portaven els nens cada mes a un teatre 

especialitzat per nens (cada ciutat té diversos teatres NOMÉS per nens). És un exemple de 

com es cultiva la cultura...”3 

S’utilitza aquest testimoni per a mostrar una manera d’entendre les arts: una eina, 

indispensable en qualsevol educació, que se suma a les capacitats de comunicació entre 

essers humans. Una persona formada en les arts és sensible en aquestes, pot valorar-les i 

les pot utilitzar com a mitjà d’expressió. 

1.2.  Arts escèniques 

Son manifestacions socioculturals i artístiques que es caracteritzen per les eines 

comunicatives que els hi son pròpies. 

El terme “arts escèniques” es creu que va aparèixer per primer cop en anglès “performing 

arts” al voltant de l’any 1711, i s’utilitza per denominar formes artístiques en les quals l’artista 

utilitza el seu cos o veu com a mitjà d’expressió, en oposició a les arts visuals en les quals 

l’artista utilitza materials, ja sigui pintura o d’altres, per expressar-se, creant objectes artístics 

físics. 

Les arts escèniques inclouen l’estudi i pràctica d’un conjunt d’expressions que es 

representen davant un públic que les rebi (o hi participi) completant així la comunicació. Són 

una forma d’art en viu i efímer, que utilitzen l’espai i la distribució en aquest. Totes elles 

tenen múltiples manifestacions i característiques pròpies però és imprescindible la 

comunicació entre artista i espectador. 

La dansa i la música son les més remotes de les arts escèniques, son manifestacions 

dramàtiques que ja s’utilitzaven a la prehistòria pels mags de les tribus per a allunyar els 

esperits malignes. 

 

                                                

 

 

3
 Extracte del text “La cultura i l’art són les úniques eines per combatre el feixisme” de Semolinika 

Tomic per el llibre de 10 anys de l’antic teatre - espai de creació (http://www.anticteatre.com/) 

http://www.diccionari.cat/
http://www.anticteatre.com/
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El teatre neix com a evolució de rituals relacionats amb la caça que, incloent-hi música i 

dansa, es rendia homenatge als déus i es mostraven els principis espirituals de la comunitat. 

Més endavant, sorgí el teatre occidental a Grècia, a on cada ciutat tenia el seu teatre per a 

celebrar rites. 

Al llarg de la història l’espai escènic quedava delimitat i generalment l’espectador era passiu, 

la comunicació es donava en un únic sentit. Actualment, en les postes en escena 

contemporànies molts cops es vol trencar amb aquesta divisió tractant d’incloure al públic en 

les obres. 

Així, s’inclouen com a arts escèniques la dansa, el teatre, la música, el circ, la opera, el 

teatre musical, etc. I els artistes que participen en les arts escèniques o performàtiques a 

davant un públic son els performers, que en cada disciplina reben el terme concret com 

ballarins, actors, músics... 

En aquestes disciplines, a l’hora d’actuar, la feina dels performers és primordial, però també 

ho és la feina d’escenografia, so, il·luminació i producció per a tenir l’ actuació a punt, així 

com la feina de vestuari i maquillatge que lluiran els performers gràcies a l’equip 

corresponent. 

Altres disciplines que avui dia tenen cabuda en escena són les arts visuals i audiovisuals, les 

quals molts cops es troben en escena per si soles i d’altres cops en sintonia o 

complementant alguna de les arts escèniques en sí. 

A continuació es presenten breument algunes de les arts escèniques però cal tenir en 

compte que és molt difícil generalitzar i trobar una sola definició per cadascuna d’elles, en 

essència potser es poden definir però l’evolució de cada proposta dependrà de l’artista i la 

seva voluntat d’expressar, aquest pot ajudar-se o utilitzar indiferentment qualsevol eina que 

tingui: 

El teatre és l’art escènica que té a veure amb actuar alguna historia al davant d’un públic 

utilitzant la gesticulació, el discurs, el moviment... tots aquells elements performàtics que es 

desitgi combinar. 

La dansa inclou tot allò que inclou moviment del cos humà, però principalment moviments 

compassats i coordinats entre el tors, el cap, la columna, les extremitats, en general entre 

les diferents parts del cos. És una disciplina utilitzada com a forma d’expressió ja sigui en 

format social o espiritual. El llenguatge del cos és molt potent, així existeix també el terme 

expressió corporal per a incloure altres formats de moviment, expressió i comunicació. 
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La música ha sigut utilitzada des de sempre en la majoria de les cultures en situacions 

socials concretes (religió, rituals, treball...). Però amb el temps s’han creat dues besants 

distingides d’aquesta: els concerts, la música en viu destinada a un oient, o la invasió 

musical dels espais. En el primer cas trobem tots els signes d’una art escènica, a on els 

performers o músics en aquest cas, pretenen crear un ambient i comunicar-se amb el públic 

directament, dependrà de cada cas, però en casi tots els casos s’utilitzen a més eines 

teatrals, interpretatives i de moviment. 

Totes elles s’entrellacen i es ramifiquen per a derivar a diferents tipus d’expressió, són 

utilitzades com a eina per a l’expressió, la crítica, la lluita política, la distracció, l’educació o 

l’entrenament. Les arts escèniques son riques en contingut. 

En la actualitat el circuit de les arts escèniques a Catalunya té molta força.  

Un organisme que gestiona les arts escèniques és l’ICEC4 (Institut Català de les Empreses 

Culturals). Aquest és un organisme de la Generalitat de Catalunya que en l’àrea de les arts 

escèniques gestiona les iniciatives privades, no contempla,doncs, les iniciatives públiques i 

relatives a programacions d’espais municipals. 

Existeixen nombroses associacions (les específiques de cada art) o fundacions treballant 

per millorar aquest circuit, ja que, tot i tenir un alt potencial, el creixement cultural a Espanya 

es va veure endarrerit degut a que el desenvolupament cultural de la segona meitat del 

segle XX que es donà a Europa, amb una creixent participació de l’Estat i les 

administracions locals per al suport cultural i la democratització de la cultura, arribà tard a 

una Espanya que es trobava en dictadura fins els anys setanta.  

És gràcies a aquests agents culturals que es pot anar creant un mercat més ampli i extens 

del sector de les arts escèniques. 

La dansa, concretament, es troba entre les perspectives positives de la seva acció i les 

dificultats de l’expansió de la seva potencialitat. 

 

                                                

 

 

4
 http://www20.gencat.cat 

http://www20.gencat.cat/
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S’han realitzat molts esforços en la promoció i integració de la dansa a dins les polítiques 

culturals, però el sector és inestable i hi manquen polítiques a llarg i mig pla. 

La dansa es centra en apostar per noves polítiques de foment de la creativitat i experimentar 

amb nous llenguatges. S’ha d’acceptar el risc i apostar per la innovació i els nous formats. 

És necessari que es valorin característiques d’impacte social i cultural, com serien les 

intangibles aportacions a la contemporaneïtat o a la creativitat i no únicament els resultats o 

l’ impacte mediàtic.  

A Catalunya, és important trobar l’equilibri entre producció i creativitat per crear una 

estructura interna i externa clares i, d’altra banda, apostar per un suport clar a la 

investigació, formació i processos de creació artística que permetin projectar cap a l’exterior 

del sector i fer-ne la difusió adient. 

Alhora, cal tant el compromís i participació de l’administració pública com el propi compromís 

i capacitat de risc dels privats. Si no existeix una bona intervenció de les polítiques en dansa 

es corre el risc de perdre en creativitat, ja que la dansa és creativitat i innovació, és important 

de valorar-la i planificar-la des d’aquí, si no és així, la diversitat cultural de la societat es 

veuria afectada negativament. 

A continuació es mostra una taula d’estadística de consum de dansa per sexe i es pot veure 

l’ increment d’assistents a un espectacle de dansa en l’any anterior a l’enquesta. 

Pràcticament es dobla la quantitat de gent total que assisteix a un espectacle de dansa l’any 

2006 respecte l’any 2001. 

Assistència a espectacles de dansa en els darrers 12 mesos per sexe. 

Catalunya. Sèrie temporal. 

Any Homes dones Total 

2006 298,77 427,86 726,62 

2001 171,47 223,55 395,01 

Unitats: Milers de persones. Font: Idescat i Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. 

 Enquesta de consum i pràctiques culturals. 
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Es troben constantment propostes arreu del món de festivals i altres formats de mostres. 

Qualsevol disciplina té cabuda en l’actualitat, es donen festivals de dansa contemporània, 

danses tradicionals, teatre contemporani, teatre clàssic, arts circenses, música, arts visuals...  

Moltes propostes són en format festival ja que és una manera d’acollir i concentrar diferents 

punts de vista i diferents opinions, així com d’arribar a un públic genèric. 

1.3.  Idea inicial de prototip  

Es vol apropar la dansa contemporània i la combinació d’aquesta disciplina amb d’altres 

(com el teatre, el circ, les arts plàstiques, la música, les audiovisuals,...) a la societat així com 

crear un espai físic i temporal a on convergeixen diferents artistes per crear i aprendre. 

Es pretén fer de Barcelona un escenari ideal per a aquest tipus de propostes, així com donar 

una sortida per a tots els públics a tots aquells projectes i creadors i creadores amb 

residència artística a Catalunya i la resta d’Espanya i el món per a que cada cop en siguem 

més. També es voldria potenciar el consum de cultura i d’activitats relacionades i donar 

visibilitat a tots aquells espais de creació, d’ensenyança o de residència per les arts. 

Per tant el propòsit del projecte és el de crear una plataforma física i temporal a on els 

coneixements s’intercanvien i la cultura n’és el principal protagonista, Barcelona és una 

ciutat de cultura, els espectadors aprenen activament i es culturitzen i els artistes creixen i 

comparteixen. 

El que aquest festival vol ser és de curta durada, però intens. Un festival en el que qualsevol 

persona habitual o no d’espectacles de dansa tingui cabuda com a participant espectador 

d’aquest. Un festival variat i, sobre tot, divertit. Aquestes són les característiques que el 

diferencien d’altres propostes. 

1.4.  Festivals 

Per a definir el prototip s’ha considerat imprescindible presentar alguns dels festivals o 

propostes existents bé perquè són referències o influències, o bé perquè es consideren 

essencials a l’escena cultural actual. 

Es presenten breument per després incloure-hi una valoració personal en la que es 

comparen subjectivament amb la idea inicial de prototip i finalment se n’extreuen 

conclusions. 
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GREC. Festival de Barcelona http://grec.bcn.cat Barcelona, Catalunya 

Descripció:  

És un festival que inclou totes les disciplines de les arts escèniques 

durant un mes a la ciutat de Barcelona. La programació es porta 

entre el teatre Grec i diferents espais que col·laboren dins el marc 

d’aquest festival. És un festival promogut per l’ajuntament de 

Barcelona però en el que col·laboren, no únicament institucions 

públiques, però promotors i teatres privats que coprodueixen el 

festival. 

Valoració personal:  

És una proposta interessant, que acull moltes disciplines diferents. Però no és 

autogestionada si no que rep moltes subvencions i les entrades de gran part dels 

espectacles son poc assequibles. Tot i així és un festival de referència en quant a 

programació de dansa i s’hi veu implicada molta gent. 

FIRA DE TÀRREGA. http://www.firatarrega.cat Tàrrega, Catalunya 

Descripció:  

És una fira de teatre (i altres disciplines) al 

carrer, concretament als carrers i places de 

Tàrrega.  

“ FiraTàrrega va néixer l'any 1981, gràcies a la iniciativa de l'aleshores alcalde de Tàrrega, 

Eugeni Nadal, i fruit d'una confluència d'idees: convertir la Festa Major de la ciutat en una 

gran festa; animar la gent a participar i implicar-s'hi i posar l'urbanisme de la ciutat al servei 

d'un projecte cultural, en aquest cas el teatre. 

Per tirar endavant aquest projecte, Nadal comptà, des del primer moment, amb la complicitat 

de Xavier Fàbregas, cap del Servei de Cinematografia i Teatre de la Generalitat de 

Catalunya i de Joan Font, director de Comediants.”5 

                                                

 

 

5
  http://www.firatarrega.cat 

http://grec.bcn.cat/
http://www.firatarrega.cat/
http://www.firatarrega.cat/
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Valoració personal: 

És una data marcada al calendari per molta gent, la programació és amplia i permet veure i 

conèixer molts artistes del panorama actual, combinant un itinerari amb espectacles gratuïts 

i d’altres de pagament.  

És una referència de festival, per la seva qualitat de festival de carrer de projecció 

internacional. Té una avantatja particular i és que el municipi de Tàrrega té un centre cultural 

acollidor i es converteix en un gran teatre amb molts escenaris.  

IMPULSTANZ www.impulstanz.com Viena, Àustria. 

Descripció:  

Fundat l’any 1984, aquest festival s’ ha convertit en un referent de l’escena de la dansa 

contemporània, en un dels festivals més importants del món. Acull durant cinc setmanes de 

l’estiu a professionals de la dansa d’arreu del món i proposa espectacles i formació. 

“ImpulsTanz és sinònim d’actuacions, tallers, 

projectes d’investigació i programa social”6 

Valoració personal: 

És un altre festival de referència per la seva magnitud i influència a nivell internacional i per 

la quantitat de propostes que engloba. 

PRIMAVERA SOUND http://www.primaverasound.com/ Barcelona, Catalunya. 

Descripció: 

“Ja fa més d’una dècada que Primavera Sound ofereix 

espectacles musicals amb un indubtable encert. Aquesta 

promotora musical establerta a Barcelona ha desenvolupat des 

dels seus modests inicis un fort compromís amb la música per tal 

                                                

 

 

6
 http://www.impulstanz.com/ 

 

http://www.impulstanz.com/
http://www.primaverasound.com/
http://www.impulstanz.com/
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de que espectadors de diferents generacions puguin gaudir al màxim de l'experiència de la 

música en directe. Això es reflecteix en la qualitat i novetat dels seus cartells, que respiren 

risc, coherència i eclecticisme. 

El seu festival Primavera Sound, que se celebra a Barcelona des de 2001, s'ha consolidat 

com un referent del model de festival urbà, i és percebut a tots els racons del món com un 

esdeveniment ineludible.”7 

Valoració personal: 

L’abonament per aquest festival de música, celebrat al Parc del Fòrum de Barcelona, varia 

entre els 100 i 250 € aproximadament (depenent de quan es compri) i l’entrada d’un dia 

varia entre els 80€ i 90€. L’abonament inclou moltes activitats a més dels dies de durada 

propis del festival al Fòrum. Hi ha algunes activitats gratuïtes a diferents punts de la ciutat 

com el Parc de la Ciutadella o l’Arc de Triomf.  

La programació és també molt extensa i inclou artistes internacionals emergents i ja 

consagrats. És un referent perquè arriba tant a sabuts de música com a no sabuts, qualsevol 

persona (que pugui comprar l’entrada) pot gaudir dels molts concerts i molta música diferent 

i així anar aprenent. 

És una data marcada al calendari, a nivell internacional, i un festival de referència de festival 

per a molts. A més, conta amb les instal·lacions del Parc del Fòrum que són un escenari 

ideal per a aquest tipus de proposta. 

CONCLUSIONS 

De les diferents valoracions s’extreuen conclusions i característiques diferencials o a tenir en 

compte en el disseny del prototip definitiu. 

El prototip dista del GREC per al tipus de proposta i duració, però la programació de dansa 

és interessant i aquest prototip podria incloure alguna de les peces. 

                                                

 

 

7
 http://www.primaverasound.com 

http://www.primaverasound.com/
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Pel que fa a la Fira de Tàrrega, el prototip dista en el tipus de recinte i en el preu fix per 

entrada al festival, el qual la Fira no té. Pel que fa a programa cultural, duració i intensitat, 

s’utilitza la Fira com a un dels referents. 

L’ Impulstanz és referent pel que fa a formació i repercussió a la ciutat i impacte 

internacional. 

Per últim, el Primavera Sound, tot i ser únicament de música, s’utilitza com a referent 

principal pel seu format i pel seu caràcter a on qualsevol persona, encara que no usuari 

habitual de concerts, té cabuda.  

1.5.  Justificació i descripció del prototip 

En aquest apartat es presentarà una proposta de prototip relativament simplificada per a 

posar èmfasi en el treball d’ enginyeria que es desitja dur a terme. No es contemplaran les 

propostes de  donar visibilitat a d’ altres espais de dansa de Barcelona, ja que no és 

rellevant per a la realització del projecte. Tampoc s’inclouran les propostes d’activitats 

formatives, les quals, tot i ser molt interessants, tampoc son rellevants en la realització 

d’aquest projecte.  

Ambdues propostes es podrien incloure d’una forma subjecte i intrínseca al festival però que 

es poden dur a terme amb organització a banda d’aquest. 

1.5.1. Objectius del festival 

A continuació es llisten els objectius del festival: 

 

- Difusió de la dansa contemporània apropant-la a un públic més ampli. 

- Ser un aparador: donant visibilitat a companyies catalanes. 

- Portar companyies internacionals per a fomentar l’ interculturalitat i l’ intercanvi. 

- Ser un punt de trobada d’artistes i intercanvi. 

- Generar una trobada de debat alhora que lúdica entorn la dansa. 

- Dinamitzar l’activitat cultural a Barcelona.  

- Generar participació social. 

- Educar activament en la dansa a la ciutadania. 

- Posar èmfasi a la importància de la cultura en una societat. 
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{ 

- Oferir formació i oportunitats a professionals de la disciplina emergents. 

- Donar visibilitat als espais de dansa i creació. 

- Mostrar l’escena de dansa catalana. 

- Utilitzar la formació per  a apropar la dansa a tots. }8 

 

Per a poder prendre decisions de la forma que tindrà el prototip, formar l’equip, crear la 

marca, l’estètica i la campanya de difusió, es llisten uns objectius posicionament: 

 

- Atraure públic de caràcter jove i festiu. 

- Festival referent i internacional. 

- Acollir artistes reconeguts i referents. 

- És de caràcter periòdic anual. 

- És un festival multitudinari. 

- Equip d’organització actiu i eficient. 

- Activar l’ esperit crític de la societat. 

- Potenciar la creativitat de l’equip de treball per innovar. 

- Intensiu i de curta durada. 

Aquests objectius, tot i semblar tòpics, són substancials a l’hora de decidir què és el festival i 

per tant crear la seva personalitat. Aquesta personalitat, per tant, aquests objectius de 

posicionament conformen la marca9 del festival. 

És important que, un cop fixats aquests objectius, les accions s’alienin amb ells. Des de 

l’estructura organitzativa que es decideixi muntar, l’equip de treball, l’estètica, el muntatge, la 

difusió, els portaveus... tot el que envolta el festival haurà de ser i donar la imatge que els 

objectius marquen.  

 

                                                

 

 

8
 Aquests objectius no es resoldran en aquest projecte ja que, com s’ha explicat prèviament, donen 

resposta a propostes molt interessants però que, tot i ser intrínseques al festival, no afecten 

directament en l’ organització d’aquest. 

9
 En comunicació és fonamental la marca i la coherència d’aquesta amb tot el que la rodeja o proposa. 
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1.5.2. Prototip 

Introducció: 

Un cop estudiat el context es pot acotar i definir el prototip, aquest, es veurà afectat per 

decisions que s’hauran d’anar prenent a mesura que avança l’organització, però per a poder 

prendre les primeres decisions de com organitzar-lo, és necessari tenir definides les 

principals característiques. 

En aquest apartat es defineixen aquestes principals característiques que permetran, a partir 

d’aquí, avançar en el projecte: 

El festival vol ser a la ciutat de Barcelona, província Barcelona, Catalunya. Barcelona és una 

ciutat de clima mediterrani. Limitada pel mar Mediterrani al Sud-est, amb el Riu Llobregat al 

Sud-oest i amb el Riu Besòs al Nord-est. 

El recinte ha de ser gran i tenir la capacitat d’acollir a la quantitat de públic que es desitja i 

complir amb els requeriments que impliqui el muntatge de dos espais escènics.  

Es pretén fer una barreja de festival de carrer, a on qualsevol persona de públic pot trobar-hi 

el seu espai, es pot escollir entre les diferents propostes escèniques simultànies i altres 

activitats. 

També es considera Barcelona una ciutat ideal per acollir un esdeveniment outdoor, ja que, 

si les dates son a l’estiu, la temperatura serà elevada i no hi ha gaires probabilitats de pluja. 

Per tant,  s’acoten les possibilitats d’ubicació: ha de ser un recinte obert o a l’aire lliure, amb 

capacitat per acollir espais escènics, alguna zona de bar i legalment disponible per a 

esdeveniments d’aquest tipus. 

Finalment, es seleccionen dos recintes, el Poble Espanyol i el Parc del Fòrum, que es 

considera que poden complir amb els requeriments i a continuació es justifica la seva 

elecció: 

 

- El Poble Espanyol:  

 

Per la seva estètica de poble que simularia un festival de carrer, alhora que es 

contribuiria al funcionament d’aquesta aposta de Barcelona, a on molts artesans i 

hostalers tenen els seus negocis, i que, per tant, es veurien beneficiats per aquest 

esdeveniment. 
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- El Parc del Fòrum:  

 

Per la seva grandesa, la seva facilitat d’accés i la seva ubicació. Barcelona té Mar 

Mediterrani i en el Parc del Fòrum es fa evident, és un bon lloc per acollir gent tant de 

la pròpia ciutat com de fora.  

 

Característiques: 

 

- Festival de dansa contemporània. 

o També inclou propostes multidisciplinars. 

- Curta durada: 3 dies (divendres, dissabte i diumenge) 

o Per concentrar moltes propostes diferents, fomentant la trobada entre artistes i 

arribant a un públic ampli. 

- Temporada: estiu (juliol) 

- Recinte: aire lliure 

- Aproximant-se a la idea de festival/ fira de carrer. 

o Amb aquesta proposta es pretén arribar a tots els públics i fer un 

esdeveniment lúdics amb espectacles de diferents caires el conjunt dels quals 

doni una visió global de l’escena de la dansa contemporània. 

Horaris: 

o Divendres: 17.00h - 2.00h 

o Dissabte: 11.00h – 3.00h 

o Diumenge: 12.00h – 00.00h 

A continuació es mostra una possibilitat d’ horaris dels escenaris, és una planificació 

orientativa que s’utilitza per contar aproximadament quantes companyies es volen 

programar, aquestes estan indicades per números, de 1 a 25. 

Així aquest horari s’ha utilitzat com una eina per a comptabilitzar la quantitat de companyies, 

i a partir d’aquí definir aproximadament el tipus de peces que tenen cabuda. No cap dubte 

que no és pas definitiu, es mostra per a facilitar al lector un mapa horari de l’esdeveniment 

per a que es faci una idea de la proposta. 

La franja horària que ocupa cada companyia és aproximada i inclou el muntatge i 

desmuntatge de l’escenografia o requeriments tècnics. S’ ha diferenciat clarament en tres 

tipus d’espectacles: 

 

 Peces curtes: Que ocupen una franja horària d’ 1 h. La duració d’aquestes peces 

és de 30 minuts aproximadament, la resta de l’ hora és per cobrir muntatge i 

desmuntatge, però que en un principi ha de ser bastant senzill. Solen ser peces 
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que, o bé ja estan muntades així, o s’adapten a l’espai i temps que es dona o es 

creen especialment per ocasions així. 

 Peces mitges: Ocupen una franja horària de 2 h. La duració és aproximadament 

d’una hora i els requeriments tècnics no son molt elevats, però si que poden 

comptar amb alguna escenografia, etc. 

 Peces complertes: Ocupen una franja horària de 3 h. La duració de la peça pot 

ser d’ entre una i dues hores, però el muntatge suposa un esforç elevat, per a això 

se’ls hi diu peces complertes, són peces que ja es compren com son i per tant no 

es pot demanar al coreògraf cap canvi, són una o dues o tres com a màxim en tot 

el festival, ja que el preu de contractar-les és molt elevat, sobre tot, per el 

muntatge que suposen. 

Horaris Divendres Dissabte Diumenge 

 

Gran Petit gran Petit gran petit 

11.00-12.00h tancat Tancat 8 9 tancat tancat 

12.00-13.00h tancat Tancat 10 9 7 4 

13.00-14.00h tancat Tancat 11 12 7 4 

14.00-15.00h tancat Tancat 13 12 21 descans 

15.00-16.00h tancat Tancat 14 descans 21 descans 

16.00-17.00h tancat Tancat 15 descans 8 22 

17.00-18.00h 1 Tancat 15 16 13 23 

18.00-19.00h 1 2 17 18 20 24 

19.00-20.00h 3 2 17 19 20 24 

20.00-21.00h 3 4 17 2 20 9 

21.00-22.00h 5 4 descans 2 25 9 

22.00-23.00h 5 6 20 6 25 tancat 

23.00-00.00h 5 6 20 6 25 tancat 

00.00-1.00h 7 Tancat 20 Tancat tancat tancat 

1.00-2.00h 7 Tancat 1 Tancat tancat tancat 

2.00-3.00h tancat Tancat 1 Tancat tancat tancat 

       

Taula d’ horaris orientativa 
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Com es pot veure en la taula anterior, molts números es repeteixen en dies i horaris 

diferents, això és per aprofitar que companyies que es desplacen fins a aquest festival 

puguin mostrar-se dues vegades, és molt comú en festivals d’aquest tipus. A més, havent- hi 

més d’una proposta passant a la vegada, els espectadors no les poden veure totes, i per 

tant, l’organització dissenyarà  la programació de tal forma que existeixin itineraris que facin 

possible veure’n les màximes desitjades i no repetir-ne. És important que no només hi hagi 

un itinerari, si no, més d’un, per fomentar que hi hagi públic en tots dos escenaris.  

 

Companyies: 

És necessari trobar varietat de participants, contractar artistes d’arreu del món amb 

propostes més i menys arriscades, de dansa o multidisciplinars, i diferents formats. 

Com s’ ha explicat a l’apartat anterior, horaris, existeixen tres tipus de peces: 

 

 Peces curtes 

 Peces mitges 

 Peces complertes 

És una separació que es fa bàsicament per a poder organitzar el treball tècnic a cada 

escenari. Es requereix un alt grau de professionalitat per a participar en el festival.  

Per a seleccionar les companyies participants es farà de dues maneres diferents: 

 

 Peces curtes: algunes d’aquestes es decidiran mitjançant una convocatòria per a 

participar, així es dona la possibilitat a tot tipus de companyies, amb més o menys 

recorregut, sempre i quan siguin professionals.I unes altres d’aquestes podran ser 

expressament triades per l’organització. 

 

 Peces mitges: Igual funcionament que les peces curtes; algunes per convocatòria 

i d’altres directament des de l’organització. 

 

 Peces complertes: son peces que es compraran directament a la companyia, 

aquestes poden mostrar interés contactant amb l’organització, però no es tractarà 

d’una convocatòria oberta, ja que, son molt poquetes les que es programen 

complertes. 

La convocatòria de les peces curtes i mitges, és la mateixa, a on la companyia ha de enviar 

una fitxa tècnica de la peça així com un vídeo a on es mostri. Dels participants se’n 

seleccionen les pertinents. 
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Algunes peces seran seleccionades directament de trobades o altres festivals, les persones 

qui programen són encarregades d’estar molt alerta de tot el panorama, i solen estar 

constantment veient espectacles, i anant a festivals i trobades d’intercanvi. 

El programa es realitzarà definitivament un cop se saben les companyies assistents. A més, 

es detallen aspectes tècnics que afecten als horaris de cada escenari un cop es tenen les 

peces que es mostraran. 
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2. Gestió del projecte 

En aquest capítol s’analitzarà la teoria de gestió i organització de projectes de l’actualitat per 

a, un cop avaluat aquest projecte, poder decidir la forma més adient d’organitzar-lo.  

Un cop presa aquesta decisió, es podrà aplicar la teoria per a avaluar el projecte i així 

planificar i organitzar-lo. 

2.1. Teoria d’aquests tipus de projectes 

Estem vivint en un món globalitzat en el que els avenços i els canvis són constants i es 

donen a velocitats estrepitosament elevades. Les vies de comunicació són també molt 

ràpides, moltes instantànies, i estan pràcticament a l’abast de tots. 

És aquest el context que rodeja a organitzacions i empreses arreu del món. Totes aquestes 

es veuen obligades a evolucionar i per tant innovar, és precís no estancar-se en estructures 

organitzatives del passat, deixant pas a de noves i més flexibles, que permetin l’evolució 

sense impediments o retards temporals però amb un control i seguretat al mateix temps. 

Un exemple d’estructura organitzativa del passat podria ser la burocràcia, un esquema 

vertical, un model detallat d’organitzar, dirigir i controlar. Dues de les definicions que es 

troben al diccionari són10 : 

“ 

1 f. [PO] [SO] Model d’administració caracteritzat per la jerarquització, l’especialització de 

tasques, la regulació escrita dels seus processos i el reclutament de personal per raons de 

capacitat i mèrit.  

3 f. [SO] [PO] Forma degradada d’administració en la qual predominen la rutina, la falta 

d’iniciativa i la ineficiència. 

” 

                                                

 

 

10
 Definició extreta del diccionari http://dlc.iec.cat 

http://dlc.iec.cat/
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La burocràcia és un exemple de jerarquia i de poca eficiència alhora de prendre decisions, i 

per tant, un exemple d’ estructura poc eficient en el context en el que ens trobem. 

Cal, per tant, que estructures com aquesta evolucionin o siguin substituïdes per de noves, 

capaces de reaccionar a la mateixa velocitat que ho fan els canvis o la comunicació, això 

són, noves unitats amb altres coneixements i un comportament més flexible. 

Sota aquestes premisses neix el concepte d’ adhocràcia, un concepte que Henry Mintzberg 

al seu llibre “L’estructura de les organitzacions”, introdueix com a nou tipus de disseny 

organitzatiu. 

2.1.1. Estructures organitzatives 

Una estructura organitzativa és un esquema de relacions, comunicacions i procediments 

d’execució i decisió dins un grup de recursos (humans, materials...) que comparteixen un 

objectiu comú.  

Per a decidir com estructurar aquest projecte ens endinsarem a la teoria i funcionament de 

les estructures existents per a la organització de recursos humans. Per a un conjunt 

establert per diferents persones, és necessita una organització de les relacions d’aquestes i 

que estiguin coordinades amb la finalitat d’assolir els objectius determinats. 

Abans que res cal entendre les organitzacions, i per a fer-ho s’ utilitzarà bibliografia de Henry 

Mintzberg. 

Henry Mintzberg va néixer l’any 1939 al Canadà. Es llicenciat en enginyeria mecànica i té un 

màster en management i és doctorat per l’ Institut Tecnològic de Massachussets (MIT). S’ha 

dedicat a l’estratègia i anàlisi de les organitzacions publicant articles i llibres, ha rebut premis 

en reconeixement al seu treball de camp i de síntesi. 11
 

En el seu llibre “L’estructuració de les organitzacions”12 posa un exemple sobre una dona 

ceramista, ella porta el seu taller fins que comença a tenir molts encàrrecs i es veu obligada 

                                                

 

 

11
 http://www.squidoo.com 

12
 La estructuración de las organizaciones Henry Mintzberg 1984. Ha sigut la referència per a la redacció de tot 

aquest apartat. 

http://www.squidoo.com/
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a agafar una ajudant. Entre totes dues s’organitzen fàcilment mediant una comunicació 

directa i informal. Amb el pas del temps creix més la demanda d’encàrrecs i no se n’ en 

surten totes dues soles, així que la senyora es veu obligada a contractar més ajuda, decideix 

que siguin tres estudiants especialistes en ceràmica de l’escola local, així tindran 

coneixements de la tècnica.  

Ara són cinc persones però la coordinació segueix sense portar gaires problemes. Els 

problemes comencen a sorgir quan contracta dos ajudants més, ara són set en total, i per 

tant existeixen vint-i-un possibles canals de comunicació entre dues persones (figura 2.1) 

 

En aquest cas, doncs, la comunicació informal ja no és efectiva per a coordinar, a més la 

senyora ha d’ estar pendent i al servei dels clients i les seves demandes, és en aquest punt 

que decideix nombrar directora d’estudi a la primera ajudant que havia contractat. La funció 

de la directora d’estudi és la d’estar supervisant i coordinant la feina entre els altres cinc 

treballadors.  

L’empresa segueix creixent, i un analista recomana que cada persona s’encarregui d’una 

sola tasca, així, cada treballador respon a una sèrie d’instruccions normalitzades per a 

realitzar la tasca que se li encomana que forma part d’una cadena de producció. 

Aquest un senzill i clar exemple, d’ entre molts, d’ una activitat amb uns objectius que ha de 

ser adientment organitzada.  

Tota activitat humana organitzada requereix tant de la divisió del treball en diferents tasques 

com de la coordinació de les mateixes. 

Figura 2.1. Organització amb set membres. Possibles canals entre dues persones. 
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Ambdós requisits són fonamentals alhora que oposats, ja que se separa la feina per després 

coordinar-la. 

L’estructura de l’organització pot definir-se simplement com el conjunt de totes les formes en 

que es divideix el treball en tasques diferents, aconseguint després la coordinació de les 

mateixes. 

La divisió del treball i realització de les tasques no presenta complicació si es tenen els 

especialistes corresponents així com les eines tècniques necessàries. La coordinació de les 

tasques, en canvi, es complica en implicar molts mitjans, que anomena, “mecanismes de 

coordinació”. 

Hi ha cinc mecanismes de control que expliquen les formes fonamentals en que es coordina 

la feina en les organitzacions, aquests són considerats els elements fonamentals, i a partir 

d’aquests es construeix l’estructura de les organitzacions. 

1. Adaptació mútua: 

Aconsegueix la coordinació del treball mitjançant la comunicació informal. Els qui realitzen el 

treball son els encarregats de controlar-lo. En ser un sistema simple s’utilitza en 

organitzacions senzilles, com podria ser l’exemple que s’ha presentat anteriorment de les 

persones en un taller de ceràmica. 

2. Supervisió directa: 

A mida que l’organització creix i deixa de ser senzilla,  el cas de sis treballadors a l’exemple 

de la ceràmica, se sol recórrer en un segon mecanisme de coordinació, com és, la 

supervisió directa. Aquest mecanisme aconsegueix la coordinació quan una persona es fa 

esponsable del treball de les altres, controlant les accions que realitzen i donant les 

instruccions necessàries, aquesta era la funció de la directora d’estudi en l’exemple anterior.  

Tot i així la feina pot esser coordinada sense adaptació mútua ni supervisió directa, pot 

normalitzar-se: La coordinació de les parts forma part del programa de treball, així, es 

redueix la necessitat de comunicació constant. 

3. Normalització en els processos de treball: 

Els processos de treball queden normalitzats quan el contingut dels mateixos queda 

especificat. Un clar exemple de normalització en els processos de treball és un moble de l’ 

IKEA, a on el fabricant dona les instruccions per a poder muntar el moble, així, el fabricant 

normalitza el procés de treball del comprador o muntador del moble. 



Pág. 28  Memoria 

 

4. Normalització dels resultats de treball: 

Es normalitzen els resultats quan aquests s’especifiquen, un exemple quotidià seria el d’un 

taxista, a qui li especifiquem el destí al qual volem arribar, sense, en principi, indicar-li quin 

camí ha de prendre per arribar-hi. 

5. Normalització de les habilitats del treballador: 

Normalitzar les habilitats significa especificar els coneixements i el tipus de preparació que 

es requereixen per a la realització d’una feina. En l’exemple de les ceràmiques es veu molt 

clar, la Senyora propietària del taller de ceràmica, normalitza les habilitats quan contracta 

per primer cop a tres persones especialitzades en treballar la ceràmica. Un altre exemple 

molt clar és el cas d’una apendicectomia en una sala d’operacions d’un hospital, a on, la 

coordinació entre l’anestesista i el cirurgià ve donada per les seves habilitats normalitzades, 

és a dir, per la seva formació en el camp concret, aleshores no cal pràcticament la 

comunicació. 

A l’individu que treballa en solitari no li cal recórrer a aquests mecanismes, posat  que la 

coordinació es produeix en el seu propi cervell. És a mida que creix el grup de treball quan si 

que cal un ordre entre aquests mecanismes. Si el grup és reduït amb l’adaptació mútua ja es 

coordina la feina, amollant-se els uns als altres. Quan el grup creix més la comunicació 

informal ja no és eficient per a la coordinació.  

A la figura següent es pot observar l’ordre que segueixen els mecanismes explicats: 

 

 

 

 

 

 

Aquests van canviant a mida que es complica el treball d’organització. L’adaptació mútua 

apareix quan l’organització passa d’una sola persona a alguna més, que es comuniquen i es 

coordinen fàcilment. Més endavant, quan sorgeix la necessitat d’alguna persona que 

coordini tot el treball realitzat per les altres apareix la supervisió directa, en molts casos 

combinada també amb l’adaptació mútua. Quan creix més l’organització o depenent de 
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l’objectiu d’aquesta, s’utilitzen les normalitzacions depenent de cada cas. Si el treball que 

s’ha de realitzar és dispers alhora que el realitzen diferents persones i es converteix en una 

pràctica poc efectiva, es veurà la necessitat de normalitzar el treball, de forma que cadascú 

tingui una tasca més concreta i el supervisor serà l’encarregat de coordinar-les.  

Si l’objectiu de l’organització és tenir un producte concret, segurament s’utilitzarà la 

normalització de resultats per a imposar el compliment de l’objectiu. I per últim, es 

normalitzaran les habilitats, en el cas que es necessiti un especialista concret. Sol fer-se 

aquesta normalització prèviament a la contractació del treballador corresponent, declarant 

que existeix una tasca que ha de ser realitzada per determinat tipus d’especialista o de 

persona, es normalitzen les habilitats i es selecciona al treballador adient.  

La majoria dels  casos, acaben en adaptació mútua ja que la comunicació informal no es 

planeja, sorgeix i és necessària per a qualsevol organització, com més endavant es raona. 

Així doncs, són imprescindibles tant el lideratge com la comunicació informal, això és, quasi 

totes les organitzacions passen tant per la supervisió directa com per l’adaptació mútua.  

Encara així, pot ser que en determinades situacions o condicions, una organització prefereixi 

un mecanisme de coordinació diferent a les altres, aquests són substituïbles entre sí, però 

se solen utilitzar tots cinc alhora, com a mínim, es coordinen, com s’ha dit, l’adaptació mútua 

i la supervisió directa.  

Mintzberg parlà també d’un sisè mecanisme de coordinació en el seu llibre “Mintzberg i la 

direcció” publicat uns anys més tard que l’ anteriorment especificat. Aquest mecanisme és: 

6. Normalització de les regles: 

Segons aquest mecanisme, les regles que afecten al treball són les que s’han de normalitzar 

o controlar. Aquest fet coordina l’organització en tant que tots els membres d’aquesta 

funcionen d’acord amb el mateix conjunt de doctrines.  

La figura 2.2. compren imatges representatives dels diferents mecanismes de coordinació 

explicats. 
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Durant la primera meitat del segle XX, l’estructura de l’organització era sinònim de relacions 

de treball oficials i normalitzades.  

La primera escola de pensament dels principis de la gestió, a principis de segle, centrava 

l’atenció en l’autoritat formal, és a dir, supervisió directa dins l’organització. 

La segona escola de pensament promocionava la normalització del treball a través de 

l’organització. Un autor dels promotors d’aquest pensament escrivia sobre l’organització 

científica del treball. L’altre promotor parlava sobre les estructures maquinals o 

burocràtiques, a on, les activitats quedaven formalitzades mitjançant reglaments, 

descripcions del lloc de treball i una preparació prèvia. 

Ambdues corrents de pensament, doncs, estaven concebudes entorn a un rígid sistema 

d’autoritat formal. 

Va ser l’any 1939 quan es va començar a percebre que succeïen d’altres coses a les 

organitzacions. Aquest nou pensament sorgí arrel d’uns experiments realitzats amb 

treballadors d’una indústria per Roethlisberger i Dickson. En aquests, es va observar que 

existia una estructura informal, en forma de comunicació i relacions dins el grup de treball. 

Figura 2.2. Mecanismes de coordinació. Font: La estructuración de las organizaciones, 
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Aquesta situació constituí l’acceptació que l’adaptació mútua era un mecanisme de 

coordinació en totes les organitzacions. 

A partir d’aquí, sorgí la corrent de pensament de segona meitat de segle, la qual tenia en 

compte les relacions humanes. Els pensadors d’aquesta corrent asseguraven que comptar 

amb l’estructura formal era un error i, en el pitjor dels casos, un perill per la salut mental dels 

treballadors. 

Diversos estudis han demostrat que les estructures formals i informals no es poden distingir 

moltes vegades en tant que guarden molta relació. 

Òbviament, l’elecció de l’estructura depèn de les condicions que envoltin cada organització. 

Mintzberg parla de cinc configuracions (Estructura simple, Burocràcia maquinal, Burocràcia 

professional, Forma divisional i Adhocràcia). 

Per a poder explicar les configuracions esmentades, s’ha considerat prioritari entendre el 

funcionament de les estructures organitzatives (ara que ja s’ha introduït què són i com es 

coordinen), així, d’ara en endavant es pretén profunditzar sobre el funcionament de les 

estructures i els elements que les defineixen. 

S’ha deduït prèviament que les organitzacions més senzilles recorren a l’adaptació mútua 

per a realitzar la coordinació del treball bàsic de producció, així, els qui realitzen el treball 

són autosuficients. 

A mida que creix l’organització i va adaptant divisions més complexes, augmenta la 

necessitat de supervisió directa, un directiu és qui realitza la coordinació del treball en el seu 

conjunt. 

Aquesta és la primera divisió administrativa de la feina en l’estructura, una divisió entre els 

qui supervisen i els qui realitzen la feina. 

A mida que augmenta més la complexitat s’hi afegeixen més directius i es construeix una 

jerarquia administrativa de l’autoritat. 

La normalització com a mecanisme de coordinació s’afegeix a l’organització i els 

responsables d’aquesta son els analistes (tant de processos de treball, com de qualitat, de 

les habilitats...). Un cop s’introdueixen els analistes, es dona una segona divisió 

administrativa del treball: entre els qui el realitzen i els qui el normalitzen. 

Finalment es té un grup d’operaris, que realitzen el treball de producció, i un grup de 

directius i analistes (administratius), que coordinen el treball dels operaris. 
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En el nucli d’operacions, a la base de la figura 2.3., els operaris realitzen les tasques 

bàsiques de l’operació.  

A sobre d’aquests, es troben els administratius: 

- Una part dels administratius directius conformen l’ àpex estratègic, junt amb el 

seu personal. 

- La línia mitja la formen una altra part dels administratius directius, els qui vinculen 

els anteriors amb el nucli d’operacions. 

- Els analistes desenvolupen la seva tasca de normalització del treball, aplicant 

tècniques per facilitar l’ adaptació de l’organització amb el medi, formant la 

tecnoestructura. 

Per últim, a la dreta es troba el grup staff de recolzament que recolza el nucli d’operacions 

per via indirecta (exemples en una empresa de fabricació serien el bar restaurant, el 

departament de relacions públiques, assessoria jurídica...). 

Per acabar d’entendre les organitzacions abans d’endinsar-nos en les diferents estructures 

es distingeixen en forma de resum els principals elements que les composen. 

a. Permanència relativa a dins una organització. 

b. S’orienta l’organització cap a objectius comuns i declarats. 

c. Les activitats i responsabilitats es diferencien per a després coordinar-les amb els 

mecanismes explicats i aconseguir l’objectiu proposat. 

d. Coordinació 

e. Interacció amb l’ambient 

Figura 2.3. Les cinc parts fonamentals de l'organització. Font: La estructuración de las organizaciones, 
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I els elements bàsics de qualsevol organització: 

I. L’estructura: que inclou la forma en que es divideix el treball i els mitjans de 

coordinació que s’utilitzen. 

II. Recursos: tant humans, com financers, com materials dels que es disposa o s’ha 

de disposar i després organitzar. 

III. Sistemes operatius: les funcions que defineix l’organització, com serien les 

normes, els objectius, els recursos... 

Pel que fa al funcionament de les organitzacions existeixen diverses escoles de pensament, 

Mintzberg parla de dues que a continuació s’exposen, però que no s’hi profunditza. 

1) Visió de l’organització com un sistema d’autoritat formal i també la perspectiva de 

sistema de fluxos, ambdues presenten tendències al funcionament de 

l’organització tradicional, divulgada pels teòrics de gestió, defensors de la gestió 

científica i teòrics de sistemes de control. Aquestes perspectives es troben a la 

teoria de la burocràcia. 

 

2) L’organització com un sistema de comunicació informal, o sistema de processos 

de decisió ad-hoc13, divulgada pels teòrics de les relacions humanes. Son les més 

representatives ja que combinen formalitat amb informalitat, inclouen la humanitat 

de les persones valorant-les com a tals. 

Així com s’ha parlat de cinc mecanismes de coordinació, existeixen cinc configuracions 

estructurals; cadascun dels cinc mecanismes es correspon amb una de les estructures o 

suposa el mecanisme de coordinació principal d’aquest. 

 

1. Estructura simple: 

- Principal mecanisme de coordinació: supervisió directa 

- Part fonamental de l’organització: àpex estratègic 

- Descripció: és una estructura jove, petita, d’entorn senzill i dinàmic i amb un 

sistema tècnic poc sofisticat. 

 

2. Burocràcia maquinal: 

- Principal mecanisme de coordinació: normalització dels processos de treball 

                                                

 

 

13
 Veure apartat 2.1.3. a on s’explica i s’ aprofundeix en el significat. 
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- Part fonamental de l’organització: tecnoestructura 

- Descripció: vella, gran, reguladora i amb un entorn simple i estable. El sistema 

tècnic no és automatitzat i el control és extern. 

 

3. Burocràcia professional: 

- Principal mecanisme de coordinació: normalització de les habilitats 

- Part fonamental de l’organització: nucli d’organitzacions 

- Descripció: es troba en un entorn complex i estable, a on el sistema tècnic no és 

sofisticat. 

 

4. Forma divisional: 

- Principal mecanisme de coordinació: normalització dels outputs 

- Part fonamental de l’organització: línia mitja 

- Descripció: mercats diversificats, són grans i velles, els seus directors mitjos són 

ansiosos de poder. 

 

5. Adhocràcia: 

- Principal mecanisme de coordinació: adaptació mútua 

- Part fonamental de l’organització: staff de recolzament (en l’adhocràcia operativa 

junt amb el nucli d’operacions). 

- Descripció: entorn complex i dinàmic, jove i amb influència de la moda. Utilitza 

dispositius d’enllaç i és una estructura orgànica amb descentralització selectiva i 

especialització horitzontal. És una agrupació basada en la seva funció i el mercat. 

2.1.2. Característiques estructurals d’aquest projecte 

Durant l’ organització del festival, així com en el muntatge, realització i desmuntatge, es 

veuen implicats diferents grups d’especialistes, donat que les necessitats de coneixements i 

de presa de decisions són moltes i de molt diferents entre sí. 

Més endavant, s’analitzaran i descriuran aquests grups en funció de les necessitats del 

projecte, tot i així, es pot intuir que es tracta d’un organigrama linial descentralitzat i amb una 

distribució horitzontal a on es fa imprescindible la comunicació entre els diferents grups, aixó 

és, adaptació mútua.  En aquest organigrama, cada grup d’especialistes treballarà 

paral·lelament als altres i en cada especialitat es donaran unes variables que van en funció 

d’una altra especialitat, així, hi ha interrelació entre aquestes.  

L’objectiu de tots els grups d’especialistes és comú, i és tirar endavant el projecte proposat, 

en aquest cas, el festival. Tenint en compte l’objectiu final, cada grup treballarà per a prendre 

les decisions que compleixin els requeriments del projecte alhora que mirarà de coordinar 

les seves decisions amb els grups que depenguin d’aquestes. Entre grups, es tractarà 

d’arribar a acords i sobretot d’estar en concordança per al correcte funcionament de la 

totalitat de l’organització. 
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Alhora, cada grup, en ser format per especialistes expressament triats per a aquell grup, 

tindrà llibertat d’opinió en el que a presa de decisions es tracta, sempre i quan es coordini 

amb els altres grups. Per exemple, essent un festival de dansa, hi haurà algun especialista o 

grup d’especialistes que hagi de triar els artistes que es programaran, i tindrà total llibertat 

per a fer-ho, sempre i quant compleixi uns paràmetres imposats per altres grups, com serien 

econòmics. En aquest exemple, el grup de programadors, com a especialistes que son, 

triaran els artistes que considerin, però ho faran subjectes a les capacitats econòmiques del 

projecte, en el seu total. Per tant, els especialistes són la part fonamental de l’organització. 

Donades aquestes característiques, es considera que l’estructura organitzativa que 

correspon a aquest projecte és l’ adhocràcia. En primer lloc donat que l’adaptació mútua és 

el principal mecanisme de coordinació i la part fonamental de l’estructura són els 

especialistes. En segon lloc, ja que l’organització serà creada en base a uns objectius, 

finalitats o funcions i a un mercat.  

2.1.3. Adhocràcia 

Adhocràcia és un terme que s’utilitza en la teoria de gestió i organització de projectes, és un 

híbrid entre ad-hoc i el sufix cracia.  

El primer terme, ad-hoc és un llatinisme que significa “per a això”, i en el context de 

l’organització un grup ad-hoc es crea amb una finalitat concreta o propòsit en particular. 

El sufix cracia, d’origen grec, indica govern o sistema. 

Així, adhocràcia, que es pot dir que és un neologisme, significa literalment un sistema creat 

per a un objectiu determinat, una estructura altament flexible capaç d’adaptar-se a l’ambient 

que la rodeja.  

Una organització adhocràtica és una organització amb absència de jerarquia, per tant 

contrària a una burocràcia, a on tots els membres tenen dret a prendre decisions i dur a 

terme accions que afecten al futur de l’organització i que vetllen pel correcte funcionament 

d’aquesta i pel compliment dels objectius pels quals ha estat creada.  

En no tenir líder, l’autoritat es trasllada o varia constantment basant-se en les competències i 

la coordinació es realitza entre les diferents parts o membres, a través tant de comunicació 

informal com d’experts. 

Cada grup de treball és especialista o expert en el seu àmbit i té l’absoluta llibertat per a 

decidir el més convenient en el que a la seva especialitat refereix, tot i així, aquestes 

decisions estaran subjectes i coordinades a la resta de grups d’especialistes. 
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En el cas d’un projecte, tots el membres tenen un compromís comú per a realitzar la 

coordinació amb un fi, com és la correcta resolució del projecte. 

Així, en una adhocràcia, a diferència d’una burocràcia, els experts estan repartits a través de 

tota l’estructura i per tant l’autoritat es troba allà a on es troba l’expert necessari alhora de 

prendre determinada decisió. 

Aquest terme va ser conceptualitzat i popularitzat per Alvin Toffler en utilitzar-lo en el seu 

llibre “El shock del futur” l’any 1970 en contraposició a la burocràcia existent.  

Era un concepte que als anys 60 havia estat utilitzat pels pensadors Warren G. Bennis i 

Philip E. Slater, els qui l’any 1968 van escriure sobre futures organitzacions flexibles i 

adaptables. 

L’any 1973, després que Toffler popularitzés el terme, Jay Galbraith desenvolupà el disseny 

de la matriu d’organització.  

Va ser Henry Mintzberg qui, l’any 1979, va donar vida de nou a la noció d’organització 

orgànica en la seva forma simple, i va millorar el model d’adhocràcia. 

Exemples d’estructures adhocràtiques n’hi han de molts, tant a l’actualitat, com un model 

d’organització formalitzat i estudiat, com en el passat. El concepte havia fins i tot sigut 

utilitzat durant la segona guerra mundial, a on els exèrcits formaven els equips ad-hoc (aquí i 

ara) que dissolien un cop finalitzada la missió específica i transitòria per la qual havien sigut 

formats. 

L’origen conegut d’aquestes organitzacions es troba en la tribu d’indis nortamericans Fox. 

Aquests, crearen diferents organitzacions o grups ad-hoc per a dur a terme tasques 

determinades, com són la caça, la lluita i la construcció. En aquestes ocasions, iniciaven la 

feina que podien realitzar, sense mediació explícita o una direcció centralitzada del cap 

suprem. Les tasques es duien a terme correctament, tot i així, els europeus que observaren 

aquesta tribu varen ser incapaços de comprendre l’absència de jerarquia individual i 

permanent de posicions. 

Per a les tribus Fox, a diferència dels europeus que els observaren, l’autoritat s’origina a 

partir de la competència i el compromís a complir amb el rol assignat o determinat 

temporalment, aquest passava d’una persona a una altra en funció de les tasques que es 

combinaven per a treballar. El rol d’una mateixa persona podia ser de cap de batalla i més 

tard de subordinat en la construcció. 
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Un altre exemple, en aquest cas fictici, és el descrit per Cory Doctorow qui escriví una 

novel·la de ciència ficció anomenada “Tocant fons: en el regne màgic” en la qual imaginava 

un món sense buròcrates, un món governat per un equip flexible, multidisciplinar i rotatiu. 

Per últim, un exemple d’organització adhocràtica de l’actualitat és el de les productores tant 

cinematogràfiques, com d’altres disciplines artístiques com serien la dansa, el teatre o el 

circ. Aquestes resulten ser una part molt important tant de la identitat d’un país, com de la 

seva cultura, la cultura dels habitants i el desenvolupament econòmic i necessiten d’una 

estructura organitzativa per a desenvolupar les produccions. 

En la producció d’una obra les organitzacions compten amb quatre funcions necessàries 

com serien (posant per exemple el cas d’un film cinematogràfic): 

- Funció artística ( a on es contempla direcció artística, guió, personatges i actors 

que els representin, ...) 

- Funció logística o operativa ( En la qual s’ha d’executar tot per tal que pugui 

produir-se i post produir-se el film) 

- Funció comercial ( Que inclou tot el referent a comunicació) 

- Funció financera (Que recull els comptes, aconsegueix finançament i administra i 

gestiona econòmicament la producció del film) 

2.2.  Avaluació de les necessitats del projecte 

Ja s’ha presentat el projecte i s’ha estudiat el mercat que l’envolta. També s’ha analitzat i 

classificat aquest projecte des d’un punt de vista teòric. Ara cal, doncs, estudiar com és des 

d’un punt de vista més pràctic aquest projecte i la seva organització. 

En aquest apartat s’analitzen les necessitats que implica desenvolupar i dur a terme aquest 

festival. 

Primerament, cal definir les activitats i propostes del festival, és el que s’anomena, 

programació cultural. Aquesta, inclou la decisió des de les activitats que es duran a terme, 

les actuacions, els horaris, els itineraris i tot el contacte amb els diferents artistes escollits. 

Paral·lelament, i en funció d’aquesta programació cultural, és necessari triar  un 

emplaçament tal que sigui capaç d’acollir un festival de les dimensions i característiques 

desitjades i proposades. Aquesta tasca és la que s’anomenarà logística del festival. 

Aquesta tasca inclou des de la tria i contacte amb el recinte, com el posterior disseny 

d’aquest, per a que tingui cabuda el festival i sobre tot per a que compleixi amb la normativa 

vigent.  
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La logística inclou, a més, l’ avaluació de necessitats de l’activitat i cobrir-les mitjançant  la 

recerca i selecció de les millors14 empreses a subcontractar, així com el contacte amb 

aquestes. Aquestes empreses subcontractades seran tals com: neteja, servei de càtering, 

seguretat, etc. 

Una altra necessitat de l’organització d’aquest festival és la comunicació de l’acte. Aquesta 

inclou tot allò que fa referència a l’estètica i a la difusió. Primerament, i molt lligat a l’ inici del 

projecte, crear un disseny gràfic que vagi en acord a la filosofia del festival , per tant, la 

creació de l’estètica del festival. 

La comunicació inclou també un suport web que incorpori les característiques estètiques. 

Per tant inclou les tasques de programació i disseny web, així com el seu posicionament i la 

seva gestió. Lligades al portal web però independents s’hi trobaran d’altres suports com són 

les xarxes socials i per tant la tasca de comunicació inclou la gestió de totes aquestes, per 

mantenir la informació sobre l’ acte en tot moment. I per últim, però no menys important, 

inclou la comunicació a premsa. 

Tots aquests mitjans a través dels quals es presenta el projecte necessiten de fotografies i 

vídeos que, d’acord amb la filosofia del festival, s’hauran de fer i organitzar. Per tant, la 

comunicació s’encarrega també de realitzar el material gràfic que donarà suport als textos. 

Aquesta necessitat és paral·lela en el temps a la programació cultural i a la logística, ja que 

ha d’estar basada i relacionada amb totes dues. El disseny i l’estètica, com s’ha dit, han 

d’acompanyar al que el festival proposa, així com incidir en els grups de persones que per 

les quals es proposa el festival.  

La informació i la logística, com l’emplaçament i la distribució d’aquest, ha de quedar ben 

documentada en suports visuals i informatius de tal manera que qualsevol persona que hi 

pugui estar interessada o que hi tingui accés entengui la totalitat de la proposta i pugui 

participar-hi. 

Per últim és necessari comptar amb una gestió dels recursos financers. Aquesta 

necessitat inclou des d’aconseguir els recursos financers en sí, fins a una correcta gestió 

                                                

 

 

14
 Depenent de les necessitats a cobrir i d’altres factors com el cost, l’estètica, la qualitat del servei, 

etc. Els experts encarregats d’aquesta tasca consideraran millor una empresa o una altra. 
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d’aquests. Aquesta necessitat es dona paral·lelament a les altres en el temps posat que és 

informació que influirà en la presa de decisions de les altres tasques. La financera és la 

necessitat que permet, o no, determinades propostes culturals, de logística o de 

comunicació.  

Aquesta tasca inclou també el pla d’empresa que es durà a terme així com el pla de 

màrqueting15 que es durà a terme per posicionar el producte, en aquest cas el festival. 

2.3.  Organització dels recursos humans 

Un cop exposades les necessitats del projecte, els recursos humans s’organitzen en funció 

d’aquestes i d’acord amb l’ essència organitzativa d’aquest, adhocràtica.  

Es considera positiu per al conjunt d’aquest projecte el fet que sigui una adhocràcia, aquesta 

característica implica a tots els experts d’una manera total i personal i optimitza la solució 

final. Per a que així sigui, aquests han de ser organitzats i coordinats de manera eficient i 

han de quedar clares les seves tasques i responsabilitats. A més, han de ser seleccionats 

acuradament d’acord amb les necessitats del projecte i l’objectiu d’aquest. És per això, que 

a continuació es descriuen les característiques personals i professionals que han de reunir 

les persones que compondran l’equip que portarà a terme l’organització d’aquest festival. 

Prèviament a la descripció detallada de les persones, es mostra la distribució dels 

especialistes en un organigrama16 (Figura 2.4.). 

                                                

 

 

15
 La part de comunicació no es considera, en aquest projecte, dins del grup de màrqueting. Ja s’ha 

mencionat prèviament que existeix una necessitat per si sola de comunicació. 

16
 És una representació gràfica i visualment estructurada de l’organització.  
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Se li ha donat una forma circular per evidenciar la comunicació quasi bé constant que es 

dona entre els diferents grups17 de treball, ja sigui una comunicació directa o a través del 

promotor que els coordina. La informació en cap cas queda en un sol grup, ja que tots ells 

depenen de les decisions preses en els altres grups i per tant el compliment de l’ objectiu 

comú depèn d’aquesta comunicació i traspàs d’informació. 

El promotor18 és una persona amb coneixements del món de les arts escèniques, 

emprenedora, amb capacitat de lideratge i habilitats comunicatives. Ha de tenir capacitats 

d’organització, planificació i coordinació d’equips. Cal remarcar que la seva funció durant el 

                                                

 

 

17
 Es parla de grups ja que podria ser més d’una persona, per donar un caire genèric al projecte. 

18
 En aquest projecte el promotor és la persona executora de la seva pròpia idea i per tant no és un 

perfil a contractar o buscar, si no el propi perfil del projectista 

promotor 

grup de 
programació 

cultural 

grup de 
logística 

grup de 
comunicació 

grup de 
gestió 

financera 

Figura 2.4. Representació gràfica de l’organització dels recursos humans 
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projecte serà la de coordinar i liderar l’equip, però també ha de donar opinió i ajudar als 

especialistes si cal. 

 

Promotor 

FORMACIÓ  Arts escèniques 
 Gestió i organització d’empreses 
 Gestió cultural 

 

FUNCIONS  Idea 
 Realitzar previ estudi de mercat 
 Realitzar previ prototip 
 Organització 
 Selecció especialistes 

 

 Motivar l’equip 
 Definir objectius 
 Coordinació dels diferents especialistes 
 Gestió d’incidències 
 Edició de la memòria 
 Donar suport i complementar, si és necessari, als 

especialistes 
 Aconseguir recursos financers 

 

HABILITATS  Coneixement del sector de les arts escèniques 
 Coordinació d’equips 
 Capacitat d’organització i planificació 
 Capacitat de lideratge 
 Habilitats comunicatives 

 

S’han separat les funcions en dues parts donat que es considera el promotor la persona qui 

té la idea inicialment, aquest, prèviament al projecte, fa una feina de recerca i de 

plantejament d’un prototip inicial. Un cop decideix tirar endavant la idea, li dona la forma 

organitzativa corresponent i selecciona els especialistes que duran a terme el projecte 
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conjuntament amb ell/a. A partir d’ aquest punt és quan es donen les funcions d’aquest perfil 

que s’han descrit en la segona quadrícula. 

El grup de programació cultural19 està composat per persones de la faràndula, amb 

contactes dins del món de les arts escèniques, amb criteri i capacitat crítica i molt pro 

actives, obertes a propostes i amb capacitat de selecció. 

Seria bo que les diverses persones que formen aquest grup fossin especialistes en diferents 

arts escèniques i amb personalitats diferents entre sí, per a oferir una gamma més amplia de 

programació, que beneficiaria tant al públic assistent, com a les companyies i propostes 

artístiques com al resultat del projecte ja que s’obre l’espectre. Tot i ser un programa divers, 

és important que decideixin en una línia i que la diversitat no es converteixi en dispersió.  

En el cas d’aquest projecte, només es compta amb una persona en aquest grup, tot i 

així,com s’ha dit, és important la varietat i per tant es requereix que aquest especialista tingui 

contacte directe amb diferents persones que puguin aportar-li noves visions i opinions. 

S’ha decidit comptar amb una única persona ja que durant el transcurs del projecte una sola 

persona pot anar realitzant la feina que implica sense que se li solapi, canviant de rol segons 

l’etapa del projecte. Podria ser, però, que en algun moment l’especialista veiés una 

necessitat de subcontractar alguna altra persona20, aquí entraria en joc la comunicació 

d’una nova necessitat al promotor i aquest al grup financer i es decidiria la possibilitat de fer-

ho.  

                                                

 

 

19
 Es parla de grup de treball ja que en alguns casos estaria composat per més d’un especialista. En 

aquest projecte, però, només es compta amb un sol programador cultural.  

20
 Un ajudant, per exemple,  per contactar i organitzar i seleccionar companyies emergents, mentre 

que l’especialista inicial s’encarrega al mateix temps de les grans.  
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Grup programació cultural 

 

FORMACIÓ  Arts escèniques 
 Gestió cultural 

 

FUNCIONS  Recerca de les propostes del mercat 
 Programació d’activitats 
 Selecció artistes 
 Contacte artistes 
 Organització artistes 
 Atenció artistes 
 Innovació en propostes del festival 

 

HABILITATS  Creativitat 
 Contactes 
 Habilitats socials i comunicatives 
 Pro activa 
 Ment oberta 
 Recorregut vivencial en el mon dels festivals 
 Activitat cultural forta 
 Capacitat crítica i selectiva 

 

CONDICIONS  Autònom 

 4 mesos jornada complerta. 

 2.000€/mes (bruts) 
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El grup de logística està composat per persones resolutives, pràctiques i efectives. La seva 

organització mental ha de ser bona per a fer encaixar totes les peces del puzzle21. En aquest 

cas, es decideix comptar amb dues persones integrants d’aquest grup. La seva feina serà 

conjunta en alguns casos i complementària en d’altres.  

 

Grup logística 

Perfil 1 

 

FORMACIÓ  Enginyeria 
 Prevenció de riscos laborals 
 Organització d’ actes 

 

FUNCIONS  Realitzar el pla d’implantació 
 Realitzar el plànol d’autoprotecció 
 Reunir la informació necessària  
 Organització dels serveis subcontractats 
 Organització muntatge i desmuntatge 

 

HABILITATS  Tècniques 
 Efectivitat 
 Capacitat de treball en equip 

 

CONDICIONS  Autònom 

 4mesos jornada complerta 

 2.300€/mes (bruts) 

                                                

 

 

21
 S’utilitza la metàfora comparant les peces del puzle amb els diferents recursos i parts que requereix 

el projecte, tots ells han d’encaixar per a que es dugui a terme correctament. 
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Grup logística 

Perfil 2 

 

FORMACIÓ  Gestió i organització 
 Organització d’actes 

 

FUNCIONS  Fer realitat físicament el prototip plantejat 
 Contactar amb el recinte 
 Organització de la feina 
 Complementar feina perfil 1 per reunir la informació 

necessària 
 Recerca empreses de serveis a subcontractar 
 Contacte empreses de serveis a subcontractar 
 Negociació 
 Organització dels serveis subcontractats 
 Organització del muntatge i desmuntatge 

 

HABILITATS  Practicitat i efectivitat  
 Treballar en equip 
 Comunicatives 
 Organitzatives i de planificació 
 Capacitats de negociació 
 Alta capacitat de resolució 
 Pro activitat 
 Capacitat de resolució de conflictes 
 Capacitat de resolució d’incidents 
 Creativitat i rapidesa en front situacions inesperades 

 

CONDICIONS  Autònom 

 4 mesos mitja jornada 

 900€/mes (bruts) 

El grup de comunicació s’encarrega de dur a terme el disseny gràfic i de comunicar amb 

premsa i xarxes socials. Des d’un principi es comptarà amb dos perfils molt concrets, 

aquests, sobre tot durant els dies de durada del festival, es veuran obligats a subcontractar 

serveis de vídeo i fotografia. Tot i així, es buscaran perfils que tinguin capacitats en aquest 
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àmbit per a que es puguin valer per si mateixos durant la producció del festival i, sobre tot, 

que tinguin una capacitat crítica alhora de seleccionar les imatges que mostrar als mitjans. 

 

Grup de comunicació 

Perfil 1 

 

FORMACIÓ  Disseny gràfic 
 Disseny web 
 Programació web 

 

FUNCIONS  Plasmar la filosofia del festival en suports gràfics 
 Dissenyar i programar la web d’acord amb la filosofia 
 Dissenyar els perfils de les xarxes socials 
 Posicionament web 
 Mantenir la informació al dia 

 

HABILITATS  Practicitat i efectivitat  
 Treballar en equip 
 Comunicatives 
 Gust i capacitat crítica 
 Autoexigència 
 Organització 
 Capacitats de redacció en diferents idiomes 

 

CONDICIONS  Autònom 

 4 mesos mitja jornada 

 900 €/mes (bruts) 
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Grup de comunicació 

Perfil 2 

 

FORMACIÓ  Comunicació audiovisual 
 Disseny gràfic  
 Fotografia 

 

FUNCIONS  Redactar textos comunicatius 
 Complementar el perfil 1 
 Suport gràfic del making off del projecte 
 Mantenir al dia les xarxes socials 
 Programació i organització en el temps de les publicacions 

posteriors 
 Realització de les publicacions 
 Contacte amb premsa i medis de comunicació 
 Redacció de textos 
 Dossier de premsa 
 Fotografies per penjar als suports d’internet 
 Entrevistes per mantenir al dia la comunicació 

 

HABILITATS  Practicitat i efectivitat  
 Treballar en equip 
 Molta capacitat de comunicació 
 Organitzatives i de planificació 
 Fotografia 
 Gust i capacitat crítica 
 Capacitat de redacció en català, castellà i anglès 
 Contactes en la faràndula de publicació de  l’àmbit escènic 

i d’altres 
 

CONDICIONS  Autònom 

 4 mesos mitja jornada 

 900 €/mes 
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El grup de finances s’encarrega de gestionar els recursos financers, d’aconseguir-ne, i de 

decidir el pla d’empresa i de màrqueting que es durà a terme. En aquest projecte es decideix 

comptar amb un sol especialista en principi. Com en tots els grups, es possible que en un 

moment donat trobi una situació de necessitat de subcontractació. Aquesta situació serà 

gestionada i decidida entre aquest mateix perfil i el promotor del projecte, òbviament, tant en 

funció de la situació com de les capacitats del projecte. 

 

Grup de gestió financera 

 

FORMACIÓ  Empresa 
 Màrqueting i finances 

 

FUNCIONS  Aconseguir recursos financers 
 Realitzar  el pla d’empresa 
 Realitzar el pla de màrqueting 
 Organitzar i distribuir els recursos en els diferents grups 

 

HABILITATS  Creativitat i rapidesa 
 Financeres 
 Humilitat 
 Sociabilitat 
 Capacitats resolutives 
 Organitzatives i comunicatives 

 

CONDICIONS  Autònom 

 4 mesos mitja jornada 

 1.000 €/mes (bruts) 
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2.4. Assignació de tasques 

PROMOTOR  

 

 

 

 

 

 

Idea 

Estudi mercat  

Prototip inicial 

Planificació de 

l’organització 

Descripció dels 

R.R.H.H. 

Es forma 

l’equip 

PR. CULT. LOGÍSTICA COMUNICACIÓ FINANCES 

 

Fixació dates 
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Recerca 

activitat 

Programa 

d’activitats 
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cultural 

Contacte 

artistes 

Organització 

artistes 

 

Selecció recinte i contacte Anàlisi filosofia Estudi de 
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Pla de 

viabilitat 

Pla 

d’empresa i 
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recursos 
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resultats i 
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gràfic 

Suport 

gràfic 

Premsa 

Difusió 
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Vídeo i 

fotos 

festival 

Realitzar 

web i 

xarxes 

socials 

 

Mantenir 

web i 

xarxes 

actualitz. 

Contacte 

serveis 

negociació 

Plans d’ 

implantació i 

d’autoprotec

ció 

Organització muntatge 

Organització serveis 

Compliment plans 

Supervisió durada festival 

Organització 

desmuntatge 
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3. Procediment de la comissió de logística 

En aquest capítol es mostra part de la feina que desenvolupa el grup de logística. No es 

realitza el total ja que si és fes el capítol ja seria un projecte en sí mateix. 

Així, únicament es planteja la feina que s’ha de dur a terme i es desenvolupa part del que 

seria el pla d’implantació del projecte i les recerques necessàries per dur-lo a terme. Aquest 

no és tècnicament complert ja que el projecte només abasteix fins aquí. 

L’objectiu de realitzar aquest capítol és el de dissenyar i poder mostrar un plànol  de la 

distribució aproximada del festival així com la d’aprofundir en els termes legals bàsics que 

afecten en aquest,per tant, l’objectiu específic és el de realitzar el plànol d’implantació, el 

qual inclou la distribució i per dur-lo a terme cal examinar la normativa vigent. 

El grup de logística, composat per dos especialistes, els perfils dels quals s’han descrit en el 

capítol anterior, durà  a terme les següents tasques: 

 

 

selecció del recinte i contacte 

(1) contacte i negociació serveis 

(2) plans d'implantació i 
d'autoprotecció i altres documents 

organització muntatge 

(1) organització serveis 

(2) compliment plans i normatives 

organització desmuntatge 

Tasques grup logística 
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3.1. Selecció del recinte i contacte 

Per a seleccionar el recinte es tenen en compte les característiques del prototip presentat 

pel promotor, alhora que es manté la comunicació amb el grup de programació cultural. 

Aquest festival pretén ser una proposta atractiva a tots els públics, presentant una barreja 

entre el que seria un festival de carrer i un espectacle tancat. 

Utilitzant el prototip plantejat al capítol primer com a punt de partida es decideix visitar i 

conèixer els dos recintes proposats i avaluar-los: 

Poble espanyol 

 

Adreça: 

Avda. Francesc Ferrer i Guardia, 13 
08038 Barcelona 

Descripció: 

El Poble espanyol abasteix la diversitat de la cultura d’ Espanya: 

 “Al Poble Espanyol, concebut com un veritable poble, es reuneixen exemples de 
construccions típiques de diverses regions espanyoles, a través de reproduccions 
d'edificis reals que trobem per tota la Península. 

Està pensat per poder gaudir d'un museu d'arquitectura popular espanyola mentre 
passeges a l'aire lliure per les seves places, carrers i jardins. 

El Poble Espanyol va ser construït l'any 1929 amb motiu de l'Exposició Internacional de 
Barcelona com a pavelló dedicat a l'art. Va ser concebut des d'un primer moment com un 
veritable "poble" al cor d'una ciutat. L'objectiu era donar una idea del que podria ser un 
"model ideal" de població ibèrica que reunís les principals característiques de tot poble 
peninsular. 

Per aquest motiu es van reproduir, a escala, 117 edificis, carrers i places de tota 
Espanya. 

http://www.poble-espanyol.com/ca/monuments-i-edificis
http://www.poble-espanyol.com/ca/monuments-i-edificis
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El Poble Espanyol està gestionat per PEMSAU22 (Poble Espanyol de Montjuïc Societat 

Anònima Unipersonal) sota el règim jurídic de concessió administrativa, com a titular de 

l'explotació i gestió fins a l'any 2036.”
23

 

Avaluació: 

Inicialment es considera un lloc idíl·lic a on desenvolupar la proposta, per la seva qualitat 
de poble, a on es tindria una incidència positiva: activant els negocis hostalers i 
d’artesans del poble. 

Aquest factor influeix negativament en els beneficis propis, ja que, el lloguer de l’espai 
només es podria recaptar en forma d’entrades. O bé, assumint els costos de tancament 
dels locals del Poble, opció que no es considera ja que un dels punts forts del recinte és 
que contingui negocis que contribueixen a la qualitat de poble. 

Per últim, els escenaris necessaris s’haurien de muntar, amb tots els costos que implica, i 
no tindrien el format de espai escènic de dansa, això es considera un aspecte negatiu. La 
part positiva és que en ser un poble s’hi trobarien molts espais escènics de carrer, i seria 
interessant utilitzar i aprofitar la pròpia arquitectura del Poble com a espais escènics.  

Parc del Fòrum 

Adreça: 

Rambla Prim, 2-4 
08019 Barcelona 
España 

Descripció: 

“ IMMENS: el Parc del Fòrum posa a disposició dels ciutadans un gran recinte per acollir 
infinitat d'actes amb les millors condicions de qualitat i seguretat, i tots els serveis 
necessaris per convertir cada trobada en un acte memorable. 
 
PROPER: gaudeix d'una ubicació privilegiada i disposa d'una completa xarxa de transport 
públic formada pel metro, tramvia i autobusos que connecten en pocs minuts, amb el 
centre de la ciutat. 
 

                                                

 

 
22

 PEMSAU és una empresa de capital privat, que gestiona el recinte amb el criteri de gerència única i amb 

els principis de l'empresa privada. Conscient que un dels valors de la seva gestió és la conservació i millora 

del recinte. A més de tenir com a objectiu la projecció d'aquest a tots els nivells, incloent vetllar pels 

interessos comercials de tots els habitants del recinte 

23
 http://www.poble-espanyol.com 

http://www.poble-espanyol.com/
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VERSÀTIL: s'ha consolidat com un dels principals espais d'oci de la ciutat gràcies a les 
múltiples possibilitats que ofereix i que pot acollir fins a 65.000 persones 
simultàniament.”24 
 
És un recinte gestionat per B:SM25 (Barcelona Serveis Municipals, S.A.). 

Avaluació: 

És un espai que pot abastir propostes de fins a 65.000 persones, per tant, si el festival es fa 

aquí i amb el temps creixés podria continuar-s’hi fent, això és un aspecte positiu ja que si el 

festival agafa renom la gent l’associa amb un espai i ja coneix una mica del festival. 

A més, estant al Parc de Fòrum, veus el mar, característic de la ciutat, així com part de la 

costa, segons a on et trobis. 

Dins el Parc hi ha un auditori tancat (que no es considera) i dos auditoris a l’aire lliure que 

conformen l’ anomenat Parc dels Auditoris. Aquests dos auditoris ja presenten tota 

l’estructura d’espai escènic i de públic, només s’hauria de complementar amb els 

requeriments tècnics necessaris. 

Aquest últim és un aspecte molt positiu, ja que s’utilitza una construcció ja feta que a més és 

el format adient per la proposta. 

Per últim, es pot habilitar una zona de càtering, com es desitgi, aconseguint un alt ingrés de 

diners que contribuirien a recuperar la inversió o generar benefici. 

Conclusions: 

Com a recinte i representació de la ciutat, totes dues propostes eren vàlides en aquesta 

ocasió, tot i així, el Parc del Fòrum és un recinte dissenyat per a aquests tipus d’ 

esdeveniments que permet acollir molta gent, dada que a llarg termini és imprescindible si la 

projecció del festival creixés. 

                                                

 

 

24
 http://www.bsmsa.cat 

25
 BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S. A. és una societat mercantil, titularitat de l'Ajuntament de Barcelona. 

http://www.bsmsa.cat/
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El Parc del Fòrum ja compta amb els auditoris a l’aire lliure i en el format desitjat per a 

espectacles de dansa. A més, en el Parc del Fòrum es generarien ingressos forts amb 

restauració. 

Un cop fet el primer contacte i haver estudiat ambdues possibilitats de recinte, es considera 

el Parc del Fòrum la millor opció per a acollir aquest festival. 

3.2. Reunió de la informació necessària 

Un cop decidit el recinte, es procedeix a un segon contacte més profunditzat amb aquest. Es 

fixa una reunió amb: 

Marta Canals Llesuy 

Cap Àrea Fòrum – BTM 

Barcelona de Serveis Municipals, S.A 

Ajuntament de Barcelona 

El lloguer del Parc dels Auditoris és de 10.000 € diaris i inclou tant l’auditori gran com el 

petit, així com la zona d’arbres que els uneix i l’ala que es troba a sota la placa fotovoltaica, 

així com els dies de muntatge corresponents. 

 

 

 

 

 

Ala. Parc del Fòrum / Auditori gran. Parc dels Auditoris del Parc del Fòrum. 
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Condicions: 

 

 El preu indicat és el mínim fix a pagar, es pagarà el 8% de la recaptació de les 

entrades en el cas que aquest percentatge superi el mínim fix esmentat. 

 

 Es permet incloure el servei de barres a l’interior del recinte, en aquest cas, es 

pagaran 1,5 € per cada entrada al Parc. La venta és exclusiva de marques: 

Damm (i aigua Veri) i Cobega (Coca-Cola...). 

 

 Els horaris de tancament del Parc són els següents: 

o Diumenge a dijous: 00.00h. 

o Divendres: 02.00h. 

o Dissabte:  03.00h. 

El Parc del Fòrum té la llicència corresponent, se li han de presentar els següents 

documents26: 

 

- En cas d’acollir més de 2000 persones  Pla d’ autoprotecció i plànol d’ 

implantació. És el Col·legi d’Enginyers qui ho supervisa i se li entrega al Parc del 

Fòrum, qui ho presenta a Guardia urbana.  

- Certificats d’estabilitat: informes supervisats pel tècnic pertinent especialitzat 

conforme les torres, els escenaris, etc. compleixen les mesures necessàries i per 

tant són segurs. 

- Certificat elèctric (el Parc ens cedeix un punt de connexió elèctrica d’ AT i allà es 

poden endollar els equips). 

- Assegurança de responsabilitat civil (segons l’aforament). 

- Riscos laborals 

- Contractes 

- Balles 

- Venda d’entrades 

- Controladors d’accés 

                                                

 

 

26
 Es llisten els documents però aquest projecte no abasteix la realització de tots ells, principalment, ja 

que no és un projecte que es dugui a terme (de moment) i no seria legal pretendre-ho per 

aconseguir-los. 



Pág. 56  Memoria 

 

Pel que fa referència als serveis, la normativa queda especificada en el DOGC en el Decret 

112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats 

recreatives. 

En el pla d’implantació i altres documents queden definits els serveis i la distribució 

d’aquests segons la normativa, un cop són aprovats i segellats pel col·legi d’Enginyers, i han 

sigut acceptats per la Guardia urbana, el promotor adquireix una llicència per realitzar 

l’activitat tal i com ha estat presentada i els documents han de ser complerts.  

Per tant, la distribució del festival haurà de ser tal i com ha quedat reflectida en els 

documents aprovats. Un cop muntat el festival, els UPAS27 s’encarreguen de supervisar que 

el festival compleixi i estigui d’acord amb la llicència que ha estat atorgada. 

Serveis que s’han d’incloure: 

 

- Vigilància/seguretat 

- Controladors d’aforament 

- Lavabos amb rentamans (incloent els corresponents adaptats per minusvàlids). 

- Servei mèdic 

- Neteja 

3.3. Pla d’implantació adaptat28 del festival 

Un cop introduïts els trets principals de la tasca del grup de logística, es procedeix a realitzar 

el pla d’implantació adaptat. 

3.3.1. Anàlisi i avaluació del recinte i l’entorn 

Recinte: Parc dels Auditoris del Parc del Fòrum.  

                                                

 

 

27
 Unitat Policia Administrativa i de Seguretat. Equip de la Guardia Urbana de l’Ajuntament de 

Barcelona. 

28
 És adaptat a l’abast d’aquest projecte. L’objectiu és aprofundir en termes legals i dissenyar la 

distribució del festival, per tant, realitzar el plànol d’implantació. 
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Horaris d’activitat:  

Divendres: 17.00h - 2.00h; Dissabte: 11.00h – 3.00h; Diumenge: 12.00h – 00.00h 

Ubicació:  

Rambla Prim, 2-4, 08019 Barcelona, Espanya 

Descripció de l’entorn: 

El parc del Fòrum es troba entre la ciutat de Barcelona i Sant Adrià del Besòs, és a dir, en el 

límit nord-est de la ciutat. El recinte va ser construït per el fòrum de les cultures l’any 2004. 

No és un parc ni una zona verda estrictament, si no que és una àrea molt extensa que acull 

una àmplia diversitat d’esdeveniments. 

El recinte es troba limitat per el Mar Mediterrani a on s’hi troba el Port del Fòrum, i per la 

Ronda Litoral, Avinguda Diagonal i Carrer Narcís Roca. 

Accessibilitat: 

Autobús: 

- N6. Rambla del Prim - Pl. Llevant 

- 43 Pl. Llevant 

- 7, 41, 141 Av. Diagonal – Rambla del Prim 

- N6, N7 Av. Diagonal – Rambla del Prim 

Metro: 

Línia Groga L4. Trinitat Nova – La Pau. Parada: El maresme. Fòrum.  

Continua a peu des de la sortida del metro (Distància: 300 metres / Temps de recorregut 

aproximat: 4 minuts): 

1. Dirigeix-te al Nord-Est per Carrer de Llull cap a Rambla del Prim. 

2. Tomba a la dreta per Rambla del Prim. 

3. Accés al Parc del Fòrum per l’Auditori. 

Tram baix: 

T4 Ciutadella/vila olímpica. Estació: Sant Adrià. 
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Descripció de l’espai: 

“Un gran espai de més de 12.000m² a l'aire lliure subdividit en dos auditoris de diferents 
capacitats i un passeig que els uneix, a cel obert i al costat de la mar. 
Auditori Gran: Amb una superfície de 4.950m², l'Auditori Gran és l'escenari natural dels 
grans concerts a l'aire lliure al Parc del Fòrum. També s'hi celebren sopars, fires i tota 
mena d'actes aprofitant les seves grades fixes amb capacitat fins a 3.500 persones.  
 
Auditori Petit: amb una superfície de 1.450m² i unes grades fixes amb capacitat per a 
1.500 persones, l'Auditori Petit és l'espai ideal per celebrar-hi actes més intimistes, en un 
entorn bucòlic i acollidor.”29 
 
A continuació es mostren diferents imatges. 
 
 

 
 

 
 
 

                                                

 

 

29
 Font: http://www.bsmsa.cat 

Delimitació del recinte 

Del·limitació del recinte. Parc dels 

Auditoris. 

http://www.bsmsa.cat/
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Situació auditori petit 

Situació auditori gran 

Situació ala 
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3.3.2. Marc legal 

Tenint en compte les capacitats dels auditoris petit i gran (1.500 i 3.500 persones 

respectivament) i per a poder extrapolar la normativa al cas d’aquest festival es decideix 

realitzar la hipòtesi d’aforament de 5000 persones.  

Així, tota la normativa s’haurà de complir per a aquesta quantitat de persones. I, per tant, el 

festival no podrà acollir més d’aquest número d’assistents, ja que, d’ara en endavant es 

realitzarà tot el muntatge per a 5000 persones, el plànol d’implantació amb la normativa que 

s’ha esmentat, serà dissenyat per a 5000, i, per tant, s’ha de complir.  

“Article 46 

Pla d’autoprotecció (1) 

Els establiments oberts al públic amb un aforament autoritzat igual o superior a les 2.000 
persones han de disposar d’un pla d’autoprotecció elaborat d’acord amb el que estableix el 
catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció. 

També n’han de disposar els espectacles públics i les activitats recreatives realitzats a l’aire 
lliure en espais no tancats amb un aforament autoritzat superior a les 15.000 persones. Els 
espectacles públics i les activitats recreatives a l’aire lliure en espais tancats també n’han de 
disposar en el cas que l’aforament autoritzat sigui superior a les 5.000 persones.”30 

Per a realitzar el pla d’autoprotecció, el tècnic pertinent utilitzarà el següent Decret: 

DECRET  

82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a  

adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. 

Tot i així, i com s’ha dit prèviament, no es contempla tota la normativa per a realitzar el pla 
d’implantació ni el pla d’autoprotecció complerts, si no que es té en conta la normativa que 
refereix a subcontractació de serveis, per a poder distribuir-los en el plànol d’implantació i 
comptabilitzar-los en el pressupost. 

                                                

 

 

30
 Article extret del Decret 112-2010 
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A continuació es llisten els serveis que es contracten segons normativa31 amb la 

corresponent: 

- Seguretat: 

“ Article 43 Necessitat de vigilants de seguretat privada (1) 

Les activitats recreatives musicals, els espectacles públics musicals i les activitats o els 

espectacles musicals de caràcter extraordinari han de disposar durant tot el seu horari de 

funcionament: 

D’una persona vigilant de seguretat privada a partir de 500 persones d’aforament autoritzat. 

De dues persones vigilants de seguretat privada a partir de 1.000 persones d’aforament 

autoritzat. 

I, en endavant, d’una persona vigilant de seguretat privada més per cada 1.000 persones 

d’aforament autoritzat. ” 

Dimensionament per a aforament 5000 persones: 

 

1.000 persones 2 vigilant 

+ 1.000 

 

+1 

+ 1.000 

 

+1 

+ 1.000 

 

+1 

+ 1.000 

 

+1 

5.000 persones 6 vigilants. 

                                                

 

 

31
 La normativa s’ extreu del Decret 112-2010 
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Segons l’Article 43 del Decret 112-2010 s’haurà de disposar de 6 vigilants de seguretat 

privada durant tot l’horari de funcionament 

- Controladors d’accés: 

“Article 57 

Obligació de disposar de personal de control d’accés 

Tenen l’obligació de disposar de personal de control d’accés amb les funcions i requisits 

regulats en aquesta secció els establiments i espais oberts al públic, espectacles i activitats 

recreatives següents: 

a) Establiments públics on es realitzen espectacles musicals, a partir de 150 persones 

d’aforament autoritzat. 

b) Establiments públics on es realitzen activitats recreatives musicals, a partir de 150 

persones d’aforament autoritzat. 

c) Establiments oberts al públic de règim especial, independentment del seu aforament 

autoritzat. 

d) Espectacles públics i activitats recreatives musicals de caràcter extraordinari, a partir de 

150 persones d’aforament autoritzat.” 

“Article 58  

Nombra els establiments oberts al públic i els espectacles i les activitats recreatives indicats 

als apartats a), b) i d) de l’article anterior han de comptar amb els següents efectius de 

personal de control d’accés: 

a) Entre 150 i 500 persones d’aforament màxim autoritzat: 2 persones, com a mínim. 

b) Entre 501 i 1.000 persones d’aforament màxim autoritzat: 3 persones, com a mínim. 

c) A partir de 1.001 persones d’aforament màxim autoritzat: 4 persones, com a mínim, i 1 

més per cada 1.000 persones més d’aforament autoritzat.” 
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Dimensionament per a aforament 5000 persones: 

1.000 persones 

 

4 controladors 

+ 1.000 

 

+1 

+ 1.000 

 

+1 

+ 1.000 

 

+1 

+ 1.000 

 

+1 

5.000 persones 8 controladors 

Segons l’Article 58 del Decret 112-2010 s’haurà de disposar de 8 controladors d’accés 

durant tot l’horari de funcionament. 

- Cabines Lavabos i vàter: 

“Article 47 Condicions d’higiene i salubritat (3) 

En el cas d’espectacles o d’activitats recreatives que se celebren a fora d’establiments 

dotats d’aquests equipaments, s’han d’instal·lar cabines dotades de vàter i lavabo, en una 

proporció mínima d’una cabina per a cada 150 persones, i una més per cada 150 persones 

d’aforament autoritzat. S’ha d’acreditar documentalment la instal·lació dels equipaments 

esmentats.” 

5000 persones d’aforament / 150 persones/cabina = 33.3cabines 

De la comparativa del Codi Tècnic de l’Edificació amb la normativa d’accessibilitat a 

Catalunya, s’extreu la següent informació: 

 

Serveis 

Higiènics 

 

El CTE especifica la dotació de serveis 

higiènics segons els previstos, així com 

les característiques que han de 

complir. 

 

1 cambra higiènica accessible 

per cada 10 unitats o fracció 

d’inodors instal·lats, podent ser 

d’ús compartit per ambdós sexes. 

... 
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Per tant, per cada deu cabines instal·lades, una haurà de ser habilitada per a persones amb 

mobilitat reduïda. 

S’han d’instal·lar 33 en total = 30 cabines + 3 cabines adaptades. 

Segons l’Article 47 del Decret 112-2010 i el CTE s’haurà de disposar de 30 cabines i 3 

cabines adaptades a mobilitat reduïda durant tot l’horari de funcionament. 

- Preventiu Sanitari: 

“Article 48 Dispositius d’assistència sanitària (1) 

 Els establiments d’espectacles musicals i les activitats recreatives musicals a partir de 1.000 

persones d’aforament autoritzat i els establiments de règim especial amb qualsevol 

aforament autoritzat han de disposar d’una infermeria amb instal·lacions, materials i equips 

adequats per prestar els primers auxilis en cas d’accident, malaltia o crisi sobtada. La 

infermeria pot ser substituïda per una farmaciola i la presència de vehicles medicalitzats 

mentre l’establiment estigui obert al públic o l’activitat recreativa s’estigui duent a terme. La 

llicència o autorització pot establir la necessitat de dotacions mínimes específiques per a 

determinats establiments, espectacles o activitats” 

El tècnic pertinent, el qui realitza el pla d’autoprotecció, dimensionarà aquest servei en el pla, 
utilitzant el Decret 82-2010. TAULA 1. 

 

Instal·lació Mitjans mínims 

A l’aire lliure: en general, aquelles amb una capacitat o aforament 

igual o superior a 5.000 persones 

2 SVI 

 

Taula extreta del Decret 82-2010. Segons aquesta es dimensiona el servei. 
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Per al moment32, es conta amb dos SVI (Suport Vital Intermedi), que consta de dos suports 

per si s’ha de fer alguna evacuació, que la copia quedi en el recinte atenent els casos que 

puguin haver. 

3.3.3. Recerca de serveis a subcontractar 

- seguretat i controladors d’accés: 

L’empresa seleccionada per a cobrir aquest servei és: Catch & Control 

 

http://catchandcontrol.com/ 

“Catch & Control XX és una empresa creada l’any 1998 composada per persones amb gran 

experiència en el sector de control d’accessos a tot tipus d’esdeveniments, actes i serveis 

d’acompanyament.  

Donant suport a les diferents àrees de serveis auxiliars de tot tipus, amb connexions i 

representació a tota Espanya. 

Per a això comptem amb una amplia selecció de controladors, porters i serveis auxiliars, per 

a ajudar-los a cobrir amb la màxima serietat i qualitat tots aquells esdeveniments que desitgi 

realitzar.” 

- cabines de lavabos i vàter: 

L’empresa seleccionada per a cobrir aquest servei és: Toi Toi 

http://www.toitoi.es/ 

                                                

 

 

32
 Per al moment ja que no ho ha dimensionat el tècnic pertinent, només s’ha contactat amb els 

proveïdors i s’ha estimat aquesta dimensió segons la Taula 1 del Decret 82-2010 pàgina 52249. 

http://catchandcontrol.com/
http://www.toitoi.es/
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“ Al juliol de 2009 vam iniciar una nova etapa per a la nostra empresa. Una etapa en la que 

ens posarem un objectiu, ambiciós cert, però possible, que et sentis com a casa. 

Per a això, tenim dos pilars a l’hora de programar els nostres processos. Som una empresa 

100% SERVEI i 100% FLEXIBLE. 

Oferim servei a tot Catalunya i Aragó, tant per obres o instal·lacions de llarga duració, com 

per qualsevol tipus d’esdeveniment o acte social. 

Les següents prestacions estan incloses en el preu de lloguer: 

 Entrega i recollida de la cabina 

 Servei de neteja i manteniment, mitjançant un netejador d’alta pressió i 

productes desinfectants concentrats. Servei permanent in situ, diari, cada 

dos dies... 

 Producte neutralitzant d’olors i material fecal 100% biològic i 

biodegradable. 

 Tractament d’aigües residuals no contaminants, conforme la legislació 

vigent, en EDAR. 

 Subministrament complert: Paper higiènic, sabó rentamans, tovalles, gel 

hidroalcohòlic. 

Els nostres camions de servei, dissenyats i produïts amb tecnologia alemanya per la nostra 

central, ens permeten reaccionar més ràpid i amb més flexibilitat front les seves necessitats 

(el mateix camió disposa de major capacitat en dipòsits i permet el transport de cabines).” 

- preventiu sanitari: 

La cooperativa seleccionada per a cobrir aquest servei és: ambulàncies Catalunya 

http://ambulanciescatalunya.com/ 

“Ambulàncies Catalunya som una cooperativa amb més de 30 anys d’experiència en el 

transport sanitari. Posem a disposició dels nostres clients la màxima eficiència del nostre 

equip i l’última tecnologia dels nostres mitjans. Busquem l’excel·lència en la qualitat dels 

serveis per garantir un tracte respectuós i proper, que mereixi la confiança i satisfacció dels 

nostres usuaris. 

 Preventius per a esdeveniments 
 Transport sanitari no urgent 
 Trasllats sanitaris nacionals i internacionals 

Serveis de Transport Sanitari Ambulàncies Catalunya: 

http://ambulanciescatalunya.com/
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La nostra tasca se centra principalment en: 

 Transport sanitari concertat. Som adjudicataris per part del Servei Català de la Salut, dins 

d’una UTE, de la gestió dels serveis de transport sanitari no urgents de la ciutat de 

Barcelona: trasllat col·lectiu de pacients per a visites i tractaments, trasllats interhospitalaris, 

ingressos i altes hospitalàries. 

Cobertura sanitària per a esdeveniments. Desenvolupament de plans de dispositius de 

riscos previsibles a mida per a tot tipus d’esdeveniments: estudi dels riscos, elaboració 

d’hipòtesis i defiinició del projecte operatiu. 

Trasllats sanitaris privats. El nostre servei també està dirigit als pacients particulars, 

provinents de mútues i/o companyies d’assistència de viatges, tant a nivell nacional com 

internacional, que necessitin trasllats urgents o no urgents. 

” 

- neteja: 

L’empresa seleccionada per a cobrir aquest servei és: Neteges 

Tot-Net 

http://www.netegestotnet.com/ 

“A Neteges Tot-Net treballem convençuts de la importància de la nostra tasca. Unes 

instal·lacions netes i cuidades són una exigència col·lectiva, un factor que influeix 

positivament en les persones i, en molts casos, una exigència sanitària. Un servei 

professional de neteja, a més d'aportar benestar, contribueix al manteniment i conservació 

de les instal·lacions i els béns d'equip. 

Neteges tot- net ens dediquem als serveis integrals de neteja per a empreses i col·lectivitats 

amb contracte de manteniment o neteges puntuals, i subministrament de productes i útils de 

neteja. Cobrim tota la geografia espanyola. 

Els nostres serveis: 

(...) 

Neteges puntuals 

 Primera neteja o neteja a fons de qualsevol espai. 

 Zones afectades per un incendi o inundació. 

http://www.netegestotnet.com/
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 Façanes i grafits. 

 Esdeveniments i recintes firals. 

 Altres neteges especials. 

(...) 

” 

- serveis tècnics: 

L’empresa que s’ha contactat per a cobrir aquest servei és: 

Estamosdebolo S.L. 

http://estamosdebolo.com/ 

L’empresa sorgeix de Ad Libitum SCP en S.L.  

Conta amb un equip altament capacitat i amb un recorregut intens i amb força experiència 

en l’àmbit de la dansa i arts escèniques. 

Ofereixen material, tècnics especialitzats per muntatge, desmuntatge, explotació i efectes 

tècnics, i manteniment de les instal·lacions. 

3.3.4. Plànol d’implantació 

A partir dels apartats anteriors, s’elabora un plànol orientatiu del recinte amb la distribució 

dels serveis. 

A continuació es mostra una imatge per a facilitar al lector l’enteniment de la proposta en el 

seu conjunt incloent-hi la distribució dels serveis. 

 

 

http://estamosdebolo.com/
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En resum, el recinte seleccionat, El Parc dels Auditori del Parc del Fòrum, l’aforament del 

qual s’ha limitat a 5.000 persones, es dividirà en tres zones. Dues escèniques (1 i 2) i una de 

càtering i descans (3). Totes elles s’habilitaran adientment per a dur a terme la seva finalitat. 

Les dues zones escèniques amb la seva zona de públic corresponent, seran dissenyades i 

habilitades per l’empresa Estamosdebolo S.A., els qui s’encarregaran de la part tècnica de 

muntatge, explotació i desmuntatge. 

La zona de càtering i descans inclou un servei de barra de la pròpia organització, així com 

diferents serveis de càtering oferts per diferents empreses interessades  en llogar les zones 

destinades a tal funció. També inclourà una àrea de descans amb cadires, taules i para-sols. 

Des de l’ala a on s’hi troba aquesta zona, es té visibilitat a la zona escènica de l’auditori 

gran, aquest factor és favorable ja que els assistents poden gaudir de l’espectacle tot i ser a 

la zona de descans. 

Pel que fa a les zones de pas, també poden ser utilitzades com a zones de descans, ja que 

el propi recinte compte amb zones verdes i algunes cadires de construcció. 
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S’han localitzat les cabines de lavabos proporcionades per ToiToi en quatre punts diferents 

del recinte, prou allunyats de les zones escèniques, però prou accessibles. 

Pel que fa al servei de barra, no s’ha centralitzat a la zona de càtering únicament per dues 

raons: En primer lloc per no acumular cues i a tots els assistents en una mateixa zona de 

l’espai, i en segon lloc per oferir diferents opcions als assistents de manera que no renunciïn 

a veure espectacles pel fet d’anar a consumir,  o que no renunciïn a consumir pel fet de 

veure un espectacle. 

Pel que fa al preventiu sanitari d’ ambulànciescatalunya  s’ha dividit en dos punts, el que es 

troba a la zona de càtering i descans seria el fix, mentre que el que es troba més a prop de 

la zona escènica 2, és el que té accés a la carretera per on accedeixen els vehicles al 

recinte, i que connecta amb l’ Avinguda Diagonal. 

Per últim, existeix un punt d’informació per als assistents, a més, alguns dels informadors es 

distribuiran per l’espai, i quatre punts de contenidors i reciclatge. 
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4. Càlcul econòmic  

En aquest capítol es desenvolupa i s’avalua el càlcul econòmic de la implementació del 

festival. 

En primer lloc es presenta el pressupost del cost d’implementar el festival i al llarg del mateix 

apartat es desglossa i detallen les diferents partides. 

En el segon apartat es presenten els ingressos que genera la realització del festival. 

Per últim, s’analitza i comprova la viabilitat econòmica del mateix. Per a poder fer-ho, tenint 

en compte que gran part dels ingressos i alguns costos son variables en funció de 

l’assistència, es suposaran diferents casos i s’analitzaran els resultats pertinents. 

Al llarg d’aquest càlcul econòmic no es contempla l’ I.V.A. (Impost sobre el Valor Afegit), ja 

que es considera irrellevant per a la presa de decisions, així, no es comptabilitza ni en els 

costos ni en els ingressos. 

4.1.  Cost d’implementació del projecte 

En aquest pressupost es contemplen els pagaments bàsics a priori i, a més, es contemplen 

sense descomptes. És a dir, és un pressupost orientatiu que, en el cas de realització del 

festival, la comissió de gestió financera s’encarregaria d’administrar i reorganitzar els 

recursos financers, així com d’aconseguir els descomptes pertinents en el preu de l’espai o 

de les empreses subcontractades més d’un dia. 

Pel que fa a les partides “servei barra” i “comissió recinte” els seus valors depenen de costos 

variables que es calculen en funció de les entrades venudes i  s’analitzaran més endavant 

en aquest mateix capítol. 
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Pressupost de costos desglossat: 

 

COSTOS.PRESSUPOST 

sous  32.000,00 

grup de programació cultural 8.000,00 

grup de logística 12.800,00 

grup de comunicació 7.200,00 

grup de gestió financera 4.000,00 

  despeses grups de treball 500,00 

  lloguer espai. Parc dels auditoris. 30.000,00 

  instal·lacions tècniques 81.120,00 

estructura 14.000,00 

il·luminació 9.880,00 

sistemes de so 38.800,00 

maquinaria 8.000,00 

personal tècnic 10.440,00 

  catxets i manutencions artistes 63.400,00 

  serveis a subcontractar 25.836,95 

W.C. 3.568,95 

seguretat i control d'accés 7.918,00 

regidors i informadors 2.220,00 

Neteja 5.470,00 

preventiu sanitari 6.660,00 

  servei barra 3.330,00 

fixes: 
 personal de barra 3.330,00 

variables: 
 cervesa Estrella Damm Variable 

aigua Veri Variable  

  comissió recinte Variable 

  TOTAL COSTOS 236.186,95 
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Pressupost detallat per partides: 

sous33 

En aquesta partida es parla de sous fent referència a sous bruts, a on el contractat, que és 

autònom, se’n fa càrrec de la seguretat social. 

 

Grup de programació cultural 

El sou brut de l’únic treballador contractat per a aquest grup és de 2.000 €/mes i el 

temps de contracte és de 4 mesos a jornada complerta. 

TOTAL: 8.000 € 

 

 

Grup de logística 

 

Perfil 1  

El sou és de 2.300 €/mes i el contracte és de 4 mesos a jornada complerta. El 

total del cost de contractar aquest perfil és de 9.200 €. 

 

Perfil 2  

El sou del perfil és de 900 €/mes durant 4 mesos a mitja jornada. El cost total 

de contractar el perfil 2 és de 3.600 €. 

 

TOTAL: 12.800 € 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

33
 Els perfils i les condicions de contractació han quedat definides en el capítol 2. 
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Grup de comunicació 

Perfil 1  

El sou brut d’aquest perfil és de 900 €/mes durant 4 mesos a mitja jornada. El 

cost total de contractar aquest perfil és de 3.600 €. 

Perfil 2  

El sou corresponent a aquest perfil és de 900 €/mes durant 4 mesos mitja 

jornada per tant un total de 3.600 €. 

Grup de comunicació TOTAL: 7.200 € 

 

 

Grup de gestió financera 

El sou que correspon a l’especialista corresponent és de 1.000€/mes al llarg de 

4 mesos a mitja jornada, per tant, un total de 4.000 €. 

Grup de programació cultual TOTAL: 4.000€ 

 

Despeses grups de treball 

 

- impressió i distribució flyers/cartells 

- material oficina 

TOTAL: 500€ 

Lloguer espai. Parc dels Auditoris34 

L’espai és el Parc dels Auditoris del Parc del Fòrum de Barcelona. El preu de lloguer 

diari és de 10.000 € i es lloga per tres dies, els corresponents a la durada del festival. 

TOTAL: 30.000 € 

                                                

 

 

34
 L’espai seleccionat queda definit al capítol 3. 



Organització i viabilitat econòmica d’un festival multitudinari de tres dies de durada Pág. 75 

 

Instal·lacions tècniques 

A continuació es detalla el pressupost de les instal·lacions i materials tècnics a disposar 

per al festival.  

 

UNITATS DESCRIPCIÓ PREU (€) TOTAL(€) 

 ESTRUCTURA   14.000 

2 Gran suport quadrat amb travesser al mig 6.000 12.000 

2 estructures de carrer de dansa de 3mts 1.000 2.000 

 IL.LUMINACIÓ  9.880 

2 40 PCS 720 1.440 

2 20 retalls 720 1.440 

2 18 panorames 500 1.000 

2 sistemes de regulació i cablejat 3.000 6.000 

 SISTEMES DE SO  38.800 

2 sistemes de so line array L.acustics  10.000 20.000 

2 taules de so PA i monitors 6.000 12.000 

2 sistemes de monitors de 6 cunyes de 15' 900 1.800 

2 side field de 4000 Watts 2.500 5.000 

 MAQUINARIA  8.000 

2 linòleum de 150m2 2.000 4.000 

2 càmera negra 2.000 4.000 

TOTAL  70.680 
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Pel que fa al personal tècnic que realitza el muntatge i desmuntatge, manipula i controla 

tot el material tècnic, el pressupost és el següent: 

 

UNITATS DESCRIPCIÓ PREU (€) TOTAL(€) 

 ESTRUCTURA  4.320 

2 Muntatge 6 persones 1 dia a 180€ 1.080 2.160 

2 Desmuntatge 6 persones 1 dia a 180€ 1.080 2.160 

 IL.LUMINACIÓ  2.040 

2 Tècnic 3 dies a 220€/dia 660 1.320 

2 Auxiliar 2 dies a 180€/dia 360 720 

 SISTEMES DE SO  2.040 

2 Tècnic 3 dies a 220€/dia 660 1.320 

2 auxiliar 2 dies a 180€/dia 360 720 

 MAQUINARIA  2.040 

2 Tècnic 3 dies a 220€/dia 660 1.320 

2 Auxiliar 2 dies a 180€/dia 360 720 

 TOTAL  10.440 

 

catxets i manutencions artistes 

S’assumeix l’assistència de 25 companyies. De totes elles es detalla el catxet a continuació, 

el qual inclou les manutencions i trasllats.  

 

- 10 companyies no cobren catxet, únicament cobren uns 200€/integrant, amb un 

màxim de 1000€ per companyia, per a cobrir els costos.  
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integrants Quantitat COST 

1 
4 

800 € 

2 
2 

800 € 

3 
3 

1.800 € 

Més de 5 
1 

1.000 €. 

TOTAL 10 4.400 € 

 

- 2 de les companyies se’ls compra l’espectacle ja tancat, són les dues apostes 

fortes del festival, les que compleixen amb tots els requeriments tècnics que 

proposa l’espectacle i el catxet que se’ls paga és de 10.000 €/companyia. 

 

TOTAL 2 companyies: 20.000€. 

 

- Les altres 13 companyies es calcula entre 1000 i 5000€ de catxet, que si que es 

negociarà per a que no es superi. S’han distribuït els recursos de la següent 

forma: 

 

Catxet (€) Quantitat 

companyies 

Total cost (€) 

1.000 4 4.000 

2.000 1 2.000 

3.000 2 6.000 

4.000 3 12.000 

5.000 
3 15.000 

TOTAL 13 39.000 

 

El  cost total de contractar les 25 companyies és de 63.400 €. 

serveis a subcontractar 

 

- W.C.  

El pressupost de l’empresa subcontractada, Toi Toi és el que es mostra a la taula següent: 
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- Seguretat i control d’accés 

El cost de contractar els serveis de Catch&Control és de 14 €/h pels controladors d’accès i 
17 €/h pels vigilants de seguretat. Es necessita subcontractar 8 controladors d’accès i 6 
vigilants de seguretat durant 37 hores35, el corresponent a la durada total del festival. 

 

Quant. Descripció hores Preu (€/h) Total (€) 

6 Vigilants de seguretat 37 17 3.774 

8 Controladors d’accés 37 14 4.144 

 TOTAL 7.918 

 

 

                                                

 

 

35 Divendres: 17h- 2.00h ; Dissabte: 11h - 3.00h; Diumenge: 12h – 00.00h: 

- TOTAL D’HORES: 9 + 16 + 12 = 37 hores 

Quant. dies Descripció 
Preu per ítem 

(€) 
Preu Total 

(€) 

30 
 Cabina Sanitaria TOI People amb recirculació 70 2.100 

3  
Cabina Sanitaria para PMR amb recirculació 125 375 

33 2 servei de buidat i  neteja segon i tercer dia 
15 990 

 

 

Gestió ambiental (3%) 
 103,95 

Assegurança (5%) 
 123,75 

TOTAL 3.568,95 
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-  regidors i informadors  

Es necessiten quatre persones que es distribuiran pel recinte i estaran disponibles per als 

assistents. El cost de contractar a un perfil és de 15 €/hora i es necessiten durant tota la 

durada del festival, és a dir, 37 hores. 

 

quantitat Preu (€/h) hores Total (€) 

4 15 37 2.220 

 

- Neteja 

Cobreix la neteja de les zones comuns durant l’acte per a manteniment i la neteja després 

de cada jornada del recinte complert, ambdós serveis durant els tres dies. 

TOTAL: 5.470 € 

 

- Preventiu sanitari  

El preu de contractar el servei que s’ha especificat en el tercer capítol, és de 180€/hora. És 

necessari que l’assistència sanitària es trobi al recinte durant tot el festival, això és, 37hores.  

TOTAL: 6.660 € 

barra 

És una partida difícil de concretar ja que depèn del consum. A més, depèn dels productes 

que es comprin al proveïdor, en el cas del Parc del Fòrum, aquest té com a proveïdors 

oficials a Estrella Damm i Cobega. 

Per a poder estimar els costos es suposarà un únic proveïdor que serà Estrella Damm36. 

Estrella Damm té moltes línies de producte, per a estimar els costos i poder així estimar els 

beneficis segons el consum, es decideix escollir únicament dues línies de producte. La 

                                                

 

 
36

 Amb aquesta premissa es podrà estimar el cost i així els beneficis del servei de barra. Aquesta només ofereix 

dos productes: cervesa de barril Estrella Damm i aigua Veri. 
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primera, la cervesa Estrella Damm que es proveirà en barrils de 30L. La segona aigua Veri 

en ampolles de 33cl. 

El proveïdor cobreix de forma gratuïta les instal·lacions i materials així com el seu muntatge i 

instal·lació. El material que es cita a continuació suposa un cost zero per a l’ organització: 

 

- Gots 

- Mostradors 

- Tiradors 

- Neveres 

I d’altra banda, per a habilitar la zona de descans i càtering adequadament, proveeixen, 

segons l’estètica i tipus d’esdeveniment, cadires, taules i para-sols. 

Pel que fa al producte, es fa una comanda aproximada que després es paga la part 

consumida i l’empresa pot col·laborar fent un 25% de descompte o més, segons el cas. De 

tota manera, aquestes opcions no son l’objecte d’aquest projecte, serien tasques a realitzar 

per el grup corresponent en el cas real. 

Els costos dels productes són els següents:  

El barril de 30 litres de cervesa té un cost de 69€/barril, de cadascun s’extreuen gots de 

0,33l de cervesa que tenen un cost unitari37 de 0,759€/got. I el litre de cervesa té un cost de 

2,3€/l. 

L’ampolla de plàstic de 0,33l d’aigua Veri té un cost de 0,18€/ampolla. 

Per últim, cal comptar amb el personal adient per atendre les barres. Es conta amb 6 

persones, el cost de contractar-les és de 15 €/hora i se les contracta durant el total de la 

durada del festival, per tant, 37hores. El cost total de contractar el personal per la barra és 

de 3.330 €. 

 

 

                                                

 

 

37
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Comissió recinte 

El Parc del Fòrum reclama una comissió de cada entrada venuda ja que el festival inclou 

restauració a l’interior. El valor d’aquesta comissió és de 1,5€ per cada entrada venuda. 

Aquest, és un cost variable que dependrà de l’assistència i que per tant s’especificarà 

segons cada cas en l’apartat corresponent. 

4.2.  Ingressos 

En aquest apartat es concreten els ingressos que genera la realització del festival. 

Alguns d’ells són fixes, uns altres són variables en funció de l’assistència, i per tant, 

s’estimaran segons casos en el següent apartat. 

 

INGRESSOS 

lloguer d'espais càtering 15.000 

  venda d' entrades  variable 

abonament antelació 

 entrada de dia antelació 

 abonament mateixa setmana 

 entrada de dia mateixa setmana 

 

  Barra  variable 

cervesa Estrella Damm 

 aigua Veri 

 
 

Pressupost d’ ingressos detallat per partides: 

Lloguer d’espais càtering 

Es lloguen 5 zones per valor de 3.000€ per a empreses de càtering i camions de menjar. 

Aquests paguen el lloguer i venen el seu producte i generen els seus propis beneficis. Ells 
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són responsables del seu negoci. Aquests comerciants no poden fer la competència a la 

barra de l’organització, és a dir, només poden oferir menjar, res de begudes. 

  

TOTAL lloguer espai càtering : 15000€. 

 

Entrades 

 

Existeixen dos tipus d’entrades diferents: 

o Abonament: és aquella entrada per a tots els dies. 

o Entrada de dia: són les entrades d’ un sol dia. 

Aquestes entrades varien el seu preu segons quan les compris: 

o Amb antelació 

o La mateixa setmana del festival: el preu puja si el comprador s’espera a la 

mateixa setmana. 

És una estratègia per a aconseguir que el màxim de gent la compri amb antelació i 

l’organització s’asseguri l’assistència de gent i ingressos amb antelació. Amb aquestes 

entrades comprades amb antelació, també es pot preveure amb més exactitud la quantitat 

de consum a les barres. 

El preu base de les entrades es calcularà i valorarà en el següent apartat. 

Barra 

El valor d’aquesta partida dependrà del consum, el qual es pot estimar en funció de la venda 

d’entrades.  

En el següent apartat s’estudiaran els diferents casos en funció de la venda d’entrades i 

s’analitzaran adientment els beneficis que es generen. 

El preu de venda dels productes a les barres es fixa en: 

Un got 0,33l de cervesa 3€.  

Una ampolla d’aigua Veri 33cl 2€. 

S’han fixat en aquest preu concret a partir d’una mitjana aproximada dels utilitzats en alguns 

esdeveniments d’aquest tipus que s’ha arrodonit i considerat just. No tenen perquè ser 

definitius, únicament s’han fixat per a poder extreure’n les conclusions pertinents. 
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4.3.  Viabilitat econòmica 

En aquest apartat s’estudiaran diferents possibilitats pel que fa a la venta d’entrades, i per 

tant diferents casos de balanç.  

Com s’ha explicat prèviament existeixen dos tipus d’entrades: abonament i entrada de dia. 

Aquestes entrades varien el seu preu segons si les compres amb antelació o la mateixa 

setmana del festival. 

L’entrada que genera menys ingressos en concepte d’entrada a l’organització és 

l’abonament.  

A l’organització l’interessa vendre amb antelació ja que es generen ingressos en avanç, i al 

comprador l’interessa comprar amb antelació, si té la disponibilitat per l’assistència, ja que el 

preu és més econòmic. 

A continuació s’estudien diferents casos d’assistència i consum per a mostrar els beneficis 

que reporta l’execució del festival i poder extreure’n conclusions. 

 

4.3.1. CAS A. Límit. 

El primer cas és límit i s’utilitza per a decidir el preu de venda de les entrades. Tenint en 

compte que existeixen quatre preus diferents, s’utilitza aquell que reporta menys ingressos, 

aquest és el preu de l’abonament anticipat. 

Per a calcular i definir el preu de venda de l’abonament anticipat, el qual cobreixi els 

costos d’implementar el festival, s’utilitza un cas considerat mitjà. No seria el cas de més 

èxit, si no el cas límit amb el qual es cobririen els costos d’implementació del festival amb la 

venda d’entrades. De qualsevol manera, existirien beneficis generats per el lloguer d’espais 

de càtering i per la barra. 

Hipòtesi: 

- Ocupació 50%. És a dir, 2.500 entrades venudes.  

- Entrades al preu mínim, això és, abonaments anticipats. 
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- Cada assistent consumeix de mitjana una ampolla d’aigua al dia i mig litre de 

cervesa38. Així, a la barra es consumeixen 2500 ampolles d’aigua al dia i 1250 

litres de cervesa al dia; per tant la comanda al proveïdor Estrella Damm serà de 

 

o 7500 ampolles d’aigua Veri. 

o 3750 litres de cervesa Estrella Damm (125 barrils). 

CAS A 

 

entrades venudes 2.500,00 

preu (€) 99,96 

  Costos 249.911,95 

  venda entrades 249.911,95 

  RESULTAT 1 0,00 

  ingressos restauració 63.750,00 

servei barra 48.750,00 

lloguer zona càtering 15.000,00 

  RESULTAT 2 63.750,00 

 

 

                                                

 

 

38
 Aquestes dades són una estimació de consum que s’ha considerat ajustada per a la hipòtesi del 

cas A. 
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D’aquest pressupost s’extreu el preu de les entrades tipus abonament anticipat. El valor 

d’aquest respon a l’equació: 

         
                         

                
 

A on s’ha imposat: 

                  

Que implica que els ingressos per entrades venudes del tipus abonament anticipat 

compensin els costos d’implementació del festival.  

El valor de la variable                és el preu de les entrades tipus abonament 

anticipat que aconseguiria compensar els costos d’implementació del festival en el CAS A. 

A continuació es detallen les partides i posteriorment s’extrauran les conclusions pertinents. 

Pressupost CAS A desglossat39: 

Costos 

 

CAS A. Pressupost costos  

sous  32.000,00 

  despeses grups de treball 500,00 

  lloguer espai. Parc dels 
auditoris. 30.000,00 

  instal·lacions tècniques 81.120,00 

                                                  

 

 

39
 Les partides que no es detallin és perquè ho han estat al llarg del capítol. En aquest apartat només 

s’especifiquen les partides que no han estat desglossades prèviament. 
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catxets i manutencions 
artistes 63.400,00 

  serveis a subcontractar 25.836,95 

  Barra 13.305,00 

fixes: 

 personal de barra 3.330,00 

variables: 

 cervesa Estrella Damm 8.625,00 

aigua Veri 1.350,00 

  Comissió recinte 3750 

  TOTAL COSTOS 249.911,95 

 

A continuació es mostren els costos variables que s’ han afegit al pressupost. Cal remarcar 

que el valor és vàlid únicament per a aquest cas amb les condicions esmentades. 

Barra. Variables 

 

 

 

Preu de compra 

(€/unitat) 

Comanda (unitats) Cost (€) 

Cervesa Estrella 

Damm 

2,3€/litre 3750 litres 8.625  

Aigua Veri 

 

0,18€/ampolla 7500 ampolles 1.350 
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Comissió recinte 

 

 

 

cost unitari 

(€/entrada) 

Unitats 

(entrades) 

Cost 

(€) 

Comissió recinte 1,5 2.500 3.750 

 

Venda d’entrades 

El valor d’aquesta partida és variable: 

                                           

En aquest cas: 

                               

RESULTAT 1 

El valor d’aquesta partida és variable: 

                                                 

En aquest cas s’ha imposat              per a trobar el valor de la variable          tal 

que els ingressos per la venda d’entrades cobreixin els costos d’implementar el festival.  

Ingressos restauració 

 

Barra 

La unitat de cervesa és el litre, tot i així, es serveix en gots de 0,33l a 3€,resulta un ingrés de 

9,0909 €/litre. 

En no ser un número exacte i com existeix una pèrdua de cervesa alhora d’efectuar els 

recanvis de barril i de servir-ne, s’ha decidit aproximar aquest ingrés a 9€/litre de cervesa. 

Així, les pèrdues, les quals no es poden calcular amb exactitud, queden restades 

directament en el ingrés en vendre cada unitat litre de cervesa. 
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RESULTAT 2 

Aquesta partida correspon als beneficis generats en el cas proposat, el total dels ingressos 

menys els costos. Aquests, per valor de 63.750 €, provenen dels ingressos per lloguer de 

zones de càtering i del consum a les barres. 

Així, el benefici generat en el cas A suposa un 25,51% del cost d’implementació del 

festival: 

          

      
       

Aquest és un resultat satisfactori tenint en compte que és un cas desfavorable pel que fa a 

l’ocupació del festival. 

Tot i així, cap la possibilitat de que la previsió de consum a les barres no es compleixi i per 

tant els beneficis no serien els esperats. 

A continuació s’estudia aquesta possibilitat per examinar-ne les conseqüències i així decidir 

el preu de venda definitiu de les entrades. 

Els costos variables (cervesa Estrella Damm i Aigua Veri) s’han anul·lat, posat que el 

proveïdor cedeix el producte i factura únicament el consumit. En aquest cas no es ven 

producte per tant tampoc se’n compra i les partides corresponents queden a zero. 

Si que s’han inclòs, però, els costos fixes de la partida barra (personal) i la comissió que 

s’abona al Parc del Fòrum per cada entrada venuda. 

 

Preu de venda 

(€/unitat) 

Quantitat (unitats) Ingrès (€) 

Cervesa Estrella 

Damm 

9 €/l 3.750 litres 33.750 

Aigua Veri 2 €/ampolla 7.500 ampolles 15.000 

48.750 
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CAS A’ (sense consum a les barres) 

 entrades venudes 2.500,00 

preu (€) 95,97 

  costos 239.936,95 

  venda entrades 239.936,95 

  RESULTAT 1 0,00 

  ingressos restauració 15.000,00 

servei barra 0,00 

lloguer zona càtering 15.000,00 

  RESULTAT 2 15.000,00 

 

En el CAS A’ els beneficis provenen únicament del lloguer de les zones de càtering i s’ha 

utilitzat per demostrar que en el cas de no haver-hi consum a les barres, no hi hauria 

pèrdues, si no que el benefici seguiria existint. 

El valor que resulta de la variable                és inferior al qual havia resultat en el 

cas amb consum a les barres, per tant, les entrades a aquest preu reportarien menys 

beneficis a l’organització que l’anterior, així, es tindrà en compte el CAS A per a prendre 

decisions entorn als preus de venda.  

La variable                és el valor mínim de les entrades tipus abonament anticipat i 

a partir d’aquest es fixen els preus de les entrades: 

L’abonament anticipat és el primer en fixar-se i el seu preu de venda s’arrodoneix a 

100 € (sense I.V.A.). 

L’abonament és per tres dies, per tant les entrades de dia han de tenir un preu major que el 

resultant de dividir el preu de l’abonament entre tres. 
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I han de tenir un preu suficientment elevat com per què diferenciï del valor dels abonaments. 

Així, les entrades de dia anticipades es venen per 50€ (sense I.V.A.). 

Pel que fa a les entrades comprades en la mateixa setmana del festival, la diferència de 

preu ha de ser significativa com per animar als compradors a comprar-les amb antelació.  

El sobre cost de comprar-les la mateixa setmana es fixa d’un 40%. 

 

Tipus d’entrada Preu (sense I.V.A.) (€) 

Abonament anticipat 100 

Entrada de dia anticipada 50 

Abonament la mateixa setmana 140 

Entrada de dia la mateixa setmana 70 

 

Finalment, s’utilitzen els preus definits per a calcular el “RESULTAT 2” en el CAS A: 

 

CAS A 

 

entrades venudes 2.500,00 

preu (€) 100,00 

  costos 249.911,95 

  venda entrades 250.000,00 

  RESULTAT 1 88,05 
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  ingressos restauració 63.750,00 

servei barra 48.750,00 

lloguer zona càtering 15.000,00 

  RESULTAT 2 63.838,05 

Els resultat 2 és positiu i 88,05€ superior al que donava en el CAS A amb el preu com a 

variable, en tant que comptabilitza la suma del resultat 1 (que en haver imposat el preu de 

100€ resulta positiu en comptes de zero) més els ingressos de restauració. 

4.3.2. CAS B. Favorable. 

S’utilitza aquest cas per a mostrar una possibilitat d’èxit de la proposta. 

Hipòtesi: 

- Ocupació 75%. És a dir, 3750 entrades venudes.  

- Entrades al preu mínim, això és, abonaments anticipats. 

- Cada assistent consumeix de mitjana una ampolla d’aigua al dia i mig litre de 

cervesa. Així, a la barra es consumeixen 3750 ampolles d’aigua al dia i 1875 litres 

de cervesa al dia. La comanda pels tres dies serà: 

o 11.250 ampolles d’aigua 

o 5.625 litres de cervesa corresponen a 187,5 barrils, se’n comanden 188 

que corresponen a 5640 litres de cervesa (que no es consumeix en el seu 

total). 

 

CAS B 

  

entrades venudes 3.750,00 

preu (€) 100,00 

  Costos 254.933,95 

  venda entrades 375.000,00 
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RESULTAT 1 120.066,05 

  ingressos restauració 88.125,00 

servei barra 73.125,00 

lloguer zona càtering 15.000,00 

  RESULTAT 2 208.191,05 

A on els costos i ingressos variables prenen els següents valors:  

Costos Servei de barra. Variables 

 

Costos Comissió recinte 

 

 cost unitari 

(€/entrada) 

Unitats 

(entrades) 

Cost 

(€) 

Comissió recinte 1,5 3750 5625 

 

Ingressos Servei de barra variables 

 

Preu de compra 

(€/unitat) 

Comanda (unitats) Cost (€) 

Cervesa Estrella 

Damm 

2,3€/litre 5.640litres 12.972 

Aigua Veri 

 

0,18€/ampolla 11.250ampolles 2.025 
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El benefici hipotètic que s’extrauria en aquest cas (                       ) suposa un 

81,66% de la inversió inicial. Es considera un resultat molt favorable, tot i només comptar 

amb abonaments venuts amb antelació que són el tipus d’entrada que genera els mínims 

ingressos. 

4.3.3. CAS C. Ideal 

Es considera cas ideal aquell pel qual ha estat pensat el festival, el que es pretén aconseguir 

com a mínim. 

Hipòtesi: 

 

-  Ocupació 75%. És a dir, 3.750 entrades venudes per dia. No es vol preveure la 

venda de més entrades perquè es reserven per a les invitacions. 

- Entrades: 

 

o 2.000 tipus abonament anticipat 

o 1.000 de dia anticipades per a cada dia = 3.000 entrades de dia 

anticipades. 

o 750 de dia la mateixa setmana = 2.250 entrades de dia mateixa setmana.  

Així, el total d’entrades venudes és de 7.250. 

 

- Cada assistent consumeix de mitjana una ampolla d’aigua al dia i mig litre de 

cervesa. Així, a la barra es consumeixen 3750 ampolles d’aigua al dia i 1875 litres 

de cervesa al dia. La comanda pels tres dies serà: 

 

o 11.250 ampolles d’aigua 

o 5.625 litres de cervesa corresponen a 187,5 barrils, se’n comanden 188 

que corresponen a 5640 litres de cervesa (que no es consumeix en el seu 

total). 

Preu de venda 

(€/unitat) 

Quantitat (unitats) Ingrés (€) 

Cervesa Estrella 

Damm 

9€/l 5.625litres 50.625 

Aigua Veri 

 

2€/ampolla 11.250ampolles 22.500 

73.125 



Pág. 94  Memoria 

 

CAS C 
 

abonament anticipat 2.000,00 

preu (€) 100,00 

de dia anticipades 3.000,00 

preu (€) 50,00 

de dia mateixa setmana 2.250,00 

preu (€) 70,00 

  Costos 262.058,95 

  venda entrades 507.500,00 

  RESULTAT 1 245.441,05 

  ingressos restauració 88.125,00 

servei barra 73.125,00 

lloguer zona càtering 15.000,00 

  RESULTAT 2 333.566,05 

 

A on els costos i ingressos variables prenen els següents valors:  

Costos Servei de barra. Variables 

 

 

 

Preu de compra 

(€/unitat) 

Comanda (unitats) Cost (€) 

Cervesa Estrella 

Damm 

2,3€/litre 5.640litres 12.972 

Aigua Veri 

 

0,18€/ampolla 11.250ampolles 2.025 
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Costos Comissió recinte 

 

 cost unitari 

(€/entrada) 

Unitats 

(entrades) 

Cost 

(€) 

Comissió recinte 1,5 7.250 10.875 

 

Ingressos Servei de barra variables 

 

En aquest cas ideal, el benefici hipotètic que s’extrauria (                       ) 

suposa un 127,29% de la inversió inicial. Aquest resultat és molt elevat, però no massa 

tenint en compte que es un esdeveniment de periodicitat anual. Es considera que si el cas 

que es donés fos aquest, es podrien pagar sous i catxets més elevats i fins i tot rebaixar el 

preu de les entrades. Tot i així, s'hauria d’estudiar la possibilitat segons l’objectiu de 

beneficis marcat i se n’encarregaria el grup de gestió financera. 

 

4.3.4. CAS D. Desfavorable 

Es consideren desfavorables tots aquells casos a on la ocupació sigui menor al 50%, ja que 

en el cas d’un festival de curta durada i de molta intensitat es pretén que l’ocupació sigui per 

sobre del 50%. En el cas contrari, s’hauria de preveure i rebaixar els costos 

d’implementació.  

Preu de venda 

(€/unitat) 

Quantitat (unitats) Ingrés (€) 

Cervesa Estrella 

Damm 

9€/l 5.625litres 50.625 

Aigua Veri 

 

2€/ampolla 11.250ampolles 22.500 

73.125 
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És a dir, els casos més desfavorables no es contemplen en si mateixos, ja que tot el festival 

ha estat dissenyat per a un número d’assistents concret. Si es preveu menys assistència, es 

dissenya un festival més petit i els costos quedarien reduïts. 
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Impacte a l’entorn 

En aquest apartat s’analitza qualitativament l’ impacte que produeix la implementació 

d’aquest projecte en el seu entorn. 

 

- Impacte social 

A nivell social es considera la ciutadania barcelonina com a entorn d’ aquest projecte. Dins 

d’aquest entorn existeix un subgrup que inclou únicament els veïns de la zona al voltant del 

Parc del Fòrum. 

El projecte es considera que té un impacte positiu pel que fa al total dels ciutadans, ja que és 

una proposta per al foment de la cultura i l’activitat sociocultural. Una proposta que acull 

mostres de caires diferents a on moltes persones poden gaudir d’espectacles de dansa. 

Pel que fa al subgrup de ciutadans que són veïns de la zona, aquests es poden veure 

afectats negativament pel soroll i/o per la quantitat de gent que es desplaça fins a la zona. 

Tot i així, no es considera un impacte molt elevat ja que el recinte està adequat per a 

aquests tipus de propostes i, per tant, ja compleix amb les mesures adients per a poder 

acollir el festival, el qual, a més ha estat dissenyat segons normativa. 

Una demostració d’aquesta consideració n’és el Fòrum Universal de les Cultures 2004, que 

va tenir lloc en aquestes mateixes instal·lacions, amb una duració superior als quatre mesos 

i que suposà una influència massiva de visitants, molt per sobre de la contemplada en 

aquest projecte, sense que es produís impacte negatiu. 

 

- Impacte ambiental 

 

El recinte, que ha estat descrit al capítol 3 amb detall, es troba limitat per el Mar Mediterrani 

a on s’hi troba el Port del Fòrum, i per la Ronda Litoral, Avinguda Diagonal i Carrer Narcís 

Roca. 

La fase de construcció del recinte té un impacte que no es contempla en aquesta valoració, 

ja que el projecte és la implementació del festival en el recinte ja existent, així, a continuació 

es presenta una matriu d’impacte ambiental de l’explotació del recinte per a la realització del 

festival. 
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Hidrologia Disminució qualitat de les 
aigües 

      

Paisatge Alteració qualitat paisatgística       

Soroll Increment nivells sonors       

Qualitat de 
l’aire 

Augment nivells partícules de 
gasos i partícules 

      

Clima Alteració del clima       

 

S’han contemplat els diferents factors ambientals que es veuen afectats negativament i 

s’han detectat les causes que han sigut remarcades en vermell a les caselles corresponents. 

El muntatge, desmuntatge i funcionament del festival pot afectar a les aigües, al paisatge, 

incrementa el soroll i altera la qualitat de l’aire i del clima. El muntatge i desmuntatge 

inclouen transport i maquinaria que afecten de forma directa al soroll i a la qualitat de l’aire, 

el funcionament, a més inclou l’explotació de les instal·lacions pròpies del festival i tota la 

realització d’aquest. 

La hidrologia es podria veure afectada en un cas de residus accidentals o no controlats que 

s’aboquessin directament al mar.  

El paisatge ja està afectat per la construcció del Parc, que ja forma part del paisatge actual, 

per tant, no seria un canvi substancial el afegir les instal·lacions pertinents. 

Pel que fa al soroll, es veu incrementat el nivell per la generació de soroll pròpies tant del 

muntatge, desmuntatge i funcionament i a la generació de soroll que implica la quantitat de 

gent i la realització dels espectacles. 

La qualitat de l’aire es veu directament afectada, no només pel muntatge, desmuntatge i 

funcionament però per la generació de residus tant accidentals com generats, la generació 

de soroll i la generació d’olors. 

Per últim, el clima es veu afectat indirectament per totes les activitats que afecten als factors 

que participen del clima.  

Aquests impactes, tot i ser negatius, no són diferents o més greus que qualsevol activitat 

humana, és a dir, són conseqüències pròpies de l’activitat humana que s’han d’aconseguir 

reduir al màxim. Per a poder fer-ho es considera molt important que l’organització prengui 

les mesures corresponents i dugui a terme les tasques de conscienciació pertinents. 
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Algunes de les pràctiques ambientals que reduirien l’ impacte ambiental i  que per tant serien 

objecte d’estudi, promoció i implantació en la fase d’execució són: 

 

- Fomentar anar  a peu o transport públic 

- Instal·lar contenidors separats per als diferents residus 

- Realitzar una campanya informativa de les conseqüències. Animar als assistents 

a cuidar de l’entorn (reutilitzant gots, separant bé els residus, mantenir les 

instal·lacions i els punts verds del Parc,...) 

En resum, considerant la reeixida experiència que suposà l’organització del Fòrum Universal 

de les Cultures 2004  i les senzilles mesures anteriorment comentades, es considera que l’ 

impacte propi de l’ esdeveniment a l’entorn seria mínim i compatible amb el disseny i 

localització del mateix. 
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Conclusions 

Pel que fa a la dansa contemporània a Catalunya és important trobar l’equilibri entre 

producció i creativitat per crear estructures i xarxes clares, cal tant el compromís i 

participació de l’administració pública com el propi compromís i capacitat de risc dels privats. 

És important valorar i planificar la dansa des de la creativitat i la innovació per tal que la 

diversitat cultural de la societat no es vegi afectada negativament. I per últim cal apostar 

per la formació i la difusió de les arts escèniques, i que constitueixin una eina social per a la 

comunicació. 

Per portar a la realitat la proposta cal comptar amb l’equip humà organitzat amb una 

estructura adhocràtica, la qual ha estat considerada altament efectiva per a aquests tipus 

de projectes. Els especialistes de l’estructura han de realitzar les tasques que se’ls ha 

assignat alhora que la promotora del projecte, flexible i adaptable als canvis i possibles 

problemàtiques, els coordina i motiva a treballar activament vetllant per a aconseguir els 

objectius proposats. 

Pel que fa al muntatge, realització i desmuntatge del festival, cal que els grups de treball 

coordinin àgilment a tota l’estructura de tècnics, treballadors, artistes i serveis, així com un 

alt grau d’implicació per part de tots ells per a l’obtenció del resultat desitjat. 

Finalment, la proposta de festival resulta viable i força beneficiosa econòmicament, tal i 

com s’ha demostrat en l’estudi de viabilitat econòmica. Existeixen també beneficis 

intrínsecs que s’han valorat qualitativament com són els socials, i d’altres intangibles que 

requeririen d’un estudi apart. 

A nivell personal, aquest projecte m’ha donat l’ oportunitat d’estudiar i reflexionar sobre la 

situació actual de la dansa i aprofundir en teoria de la gestió de projectes i organitzacions 

que fins ara eren desconegudes. Després d’aquesta recerca he pogut aplicar coneixements 

d’organització, disseny i economia assolits durant la carrera així com complementar-los amb 

de nous que he aprés en un curs de gestió de projectes escènics i informant-me a partir 

d’aquest.  

Per últim, ha sigut una aproximació a un projecte d’interès personal i professional i m’ha 

servit per conèixer el món professional de la producció de dansa. 
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Valoració dels costos de projecte 

En aquest apartat es valoren les despeses de projectar aquest festival amb la suposició que 

és una comanda d’un empresari a una treballadora de la seva empresa. No es contemplen, 

per tant, els costos d’implementar el festival que han estat reflectits al llarg de la memòria i 

resumits en el capítol 4: Viabilitat econòmica. 

El temps dedicat ha estat de 600 hores, l’equivalent a jornades de 8 hores durant 3,5 mesos 

aproximadament. El salari de la treballadora, promotora d’aquest projecte, no es contempla 

ja que ja forma part de les contes de l’empresa, així com tampoc es contemplen despeses 

per lloc de treball o despatx ni material d’oficina, ordinadors, telèfon.  

Si que existeixen despeses addicionals com trucades de mòbil als diferents proveïdors i 

transport als recintes del Poble Espanyol i del Parc del Fòrum els dies de reunió per a decidir 

el recinte. Aquestes es valoren en un cost total addicional de 200€. 

També es contemplen costos de viatjar per a la recerca de propostes que puguin ser 

d’influència o interès per a aquest projecte així com les entrades a participar-hi. Es valora en 

1.000€ un possible viatge a Viena per al festival Impulstanz, 400€ per al Primavera Sound, 

400€ per al Grec i 300€ per a la Fira de Tàrrega. Un total de 2.100€.  

De totes formes, és un cas hipotètic i possiblement no coincidirien les dates per a poder 

participar de totes les propostes o bé no caldria fer-ho. 

En resum, es valora el cost addicional que suposa a l’empresa el fet de projectar el 

festival en un màxim de 2.300€. 
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Agraïments 

Els agraïments van dedicats en primer lloc al meu tutor, Sr. Francesc Solé Parellada, per el 

seu suport, des del primer moment va confiar en mi i em va guiar en l’elecció del tema tenint 

en compte els meus interessos personals i professionals així com les meves habilitats. 

Durant tot el projecte m’ha mostrat el seu interès, m’ha facilitat contactes i proporcionat tot 

l’ajut i recomanacions pertinents, m’ha sabut orientar i m’ha contestat correus i respost a 

trucades telefòniques en horaris estranys i sempre ha tingut paraules positives per mi, a més 

de llegir-se propostes de futurs capítols i donar-me correccions per a ajudar-me a millorar-

los. 

També vull agrair el suport rebut a casa, pels meus pares, germans i la meva parella, 

sobretot el meu pare, Javier Alcalá, qui m’ha ajudat a revisar textos i completar informació 

per a l’enteniment del lector. Així com a totes les meves amistats i companys d’estudis o 

feina que o bé s’han interessat per mi i pel projecte o bé m’han donat un cop de mà, en 

especial a la meva bona amiga Clàudia qui, tot i tenint una feinada i viure aquest curs a 

l’estranger, m’ha ajudat amb la realització de plànols a més de preocupar-se i recolzar-me 

en tot moment. 

Per últim, vull agrair el recolzament i temps dedicat als organitzadors de la Telecogresca que 

em van rebre i em van facilitar informació, així com contactes i recomanacions, a la Marta, 

comercial del Parc del Fòrum, qui em va rebre i facilitar tota la  informació necessària per a 

la implantació del festival i als diferents comercials que m’han facilitat pressupostos tot i no 

ser un projecte real. 
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