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ARTS EN PARAL·LEL 
 

PRESENTACIÓ 
 
El projecte Arts en Paral·lel vol posar en escena obres de joves creadors en arts escèniques 

i musicals a l’entorn de la zona més emblemàtica d’aquest sector a la ciutat de Barcelona: 

l’Avinguda Paral·lel. El projecte encaixa amb el pla de revitalització previst per a aquesta 

avinguda, impulsa la professionalització dels joves creadors, difon obres que ara només 

tenen sortida a festivals especialitzats i dóna visibilitat a les noves expressions artístiques 

cap a nous públics no instruïts en llenguatges contemporanis. Vol ser un projecte de 

referència i innovador dins del panorama artístic i cultural de la ciutat. 

 

RESUM 

Arts en Paral·lel pretén promoure les arts escèniques i musicals contemporànies creant una 

oferta cultural de qualitat i diversificada a la ciutat de Barcelona i recolzant la 

professionalització dels joves creadors en el context més favorable per al seu futur.  El durà 

a terme una associació de nova creació composta per un equip de professionals amb una 

àmplia experiència en arts escèniques, musicals i gestió cultural. Els destinataris seran, per 

una banda els seus beneficiaris: joves creadors llicenciats —o en el darrer curs de la 

carrera— en arts escèniques i musicals amb edats compreses entre els 21 i 39 anys, i per 

l’altra banda el públic receptor: joves amb nivells educatius, tipologia d’estudis i edats 

similars als beneficiaris del projecte. S’iniciarà el gener de 2014 i oferirà una continuïtat i un 

seguiment al llarg de tot l’any. Les activitats principals es duran a terme els divendres i els 

dissabtes, dos caps de setmana al mes, i de gener a desembre (excepte el mes d’agost). 

S’escenificaran o interpretaran un total de divuit obres diferents al llarg de l’any en zones 

convingudes de dotze locals o equipaments culturals al voltant de l’Avinguda Paral·lel de 

Barcelona (quatre a cadascun dels tres barris: Sant Antoni, Poble-sec i El Raval). D’aquesta 

manera, es treu partit dels equipaments culturals ja existents i es reconverteixen altres espais 

(amb altres finalitats) perquè comparteixin aquesta nova funció.  
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I - BASES CONTEXTUALS DEL PROJECTE 

 

1. FINALITATS DEL PROJECTE I LES SEVES ARGUMENTACIONS 
 

 Donar l’oportunitat a joves creadors en arts escèniques i musicals perquè puguin 

escenificar i interpretar les seves obres, coreografies i composicions de petit format. 

Es joves creadors es troben en un moment crític de la seva trajectòria quan acaben la seva 

etapa de formació acadèmica i es volen inserir en el món professional. Aquests joves valors 

tenen poc accés als mitjans necessaris per facilitar la seva projecció i difusió. El projecte els 

ofereix una plataforma per difondre les seves obres i a ells mateixos com a nous creadors i 

els facilita establir contactes amb les institucions, productores i programadors en el context 

més favorable per al seu futur professional. 

Actualment existeixen nombrosos premis, concursos i fires destinats als joves artistes, però 

la majoria estan enfocats a les arts visuals (com el Stripart, Art<30, Inund’art…); en canvi, no 

n’hi ha tants destinats a les arts escèniques i musicals. A més, aquest projecte no és un acte 

puntual en el calendari, sinó que ofereix una continuïtat i un seguiment al llarg de tot l’any. 

Els concursos i certàmens d’arts musicals es centren sobretot en el món de la interpretació i 

els que estan dedicats a la composició contemporània es limiten a valorar l’obra sobre la 

partitura escrita. El premi sol ser el reconeixement, una remuneració econòmica o, com a 

molt, l’edició de la seva obra; però no se sol donar l’oportunitat d’interpretar-la en un 

escenari i davant un públic aliè al concurs. Tenim exemples d’aquests casos en el concurs 

vocal Amics del Liceu i el de Fundació Música Contemporània, entre d’altres. 

Aquest projecte suposa una motivació per als futurs professionals, s’incideix en els centres 

de formació i crea un punt de referència per als estudiants del darrer curs, una plataforma 

per a la professionalització dels joves creadors que promou un esperit d’intercanvi 

d’informació i de recursos i no pas competitiu. 

 

 Revitalitzar l’Avinguda Paral·lel creant nous espais per a les arts escèniques i 

musicals al seu entorn, traient partit dels equipaments culturals ja existents i 

reconvertint altres espais (amb altres finalitats) perquè comparteixin aquesta nova 

funció. 
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A l’avinguda Paral·lel és on històricament s’han situat els teatres a Barcelona. Actualment 

estan funcionant el BARTS, El Molino, l’Apolo, el Condal i el Victòria. El teatre Arnau ha 

estat recentment adquirit per l’Ajuntament per tal d’incloure’l en el projecte de revitalització 

d’entorns i de promoció de les indústries culturals que té el propòsit de convertir l’avinguda 

Paral·lel en el Broadway novaiorquès, la Gran Via madrilenya, el West End londinenc o el 

barri parisenc de Montmatre. És per això que el  projecte s’emplaça en aquest context 

territorial, ja que oferirà als joves creadors l’oportunitat d’apropar-se al màxim a l’entorn 

professional del seu sector. A més a més, ben a prop del Paral·lel, a Montjuïc, és on hi 

trobem la Ciutat del Teatre amb el Mercat de les Flors, el Teatre Musical de Barcelona, el 

Teatre Lliure i l’Institut del Teatre i al Raval se situen el Taller de Músics i el Conservatori 

d‘El Liceu. És en els darrers cursos d’aquestes institucions educatives on sorgeixen els nous 

creadors en arts escèniques i musicals i a qui va dirigit aquest projecte. 

Els voltants de l’avinguda Paral·lel són coneguts pels nombrosos locals de restauració i es 

viu un moment en què se n’estan obrint de nous. Amb actuacions artístiques en aquests 

espais es generarà un corrent de diàleg amb el públic no especialitzat i una implicació amb 

l’obra i l’artista. També s’afavoreix la relació professional dels joves creadors amb el món 

dels teatres, escenaris professionals, les entitats culturals, institucions i programadors.  

 

 Democratitzar i promoure i la cultura contemporània emergent i de qualitat fent-la 

arribar a nous públics.  

El projecte dóna a conèixer les noves tendències i creacions de les noves generacions, a 

més que contribueix a crear una oferta cultural de qualitat i diversificada a l’entorn de tres 

barris i districtes barcelonins. Es difondrien obres que ara per ara només tenen sortida a 

festivals especialitzats i es donaria visibilitat a les noves expressions artístiques cap a un 

nou públic no instruït en els nous llenguatges contemporanis. És un projecte de referència i 

innovador dins del panorama artístic i cultural de la ciutat. 
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2. ANÀLISI DE LA DINÀMICA TERRITORIAL 
2.1. Característiques generals de l’entorn territorial 

Descripció general 
L’avinguda Paral·lel té una posició estratègica a la ciutat de Barcelona i connecta punts 

emblemàtics de la ciutat: la Plaça Espanya, Montjuïc i La Fira amb la Carbonera, el mar, el 

Port i les Drassanes. El Paral·lel, junt amb la Gran Via de les Corts Catalanes i l’eix Passeig 

de Gràcia-Rambles, conforma un triangle estructurant de la ciutat de Barcelona. Com a via 

de comunicació, connecta la Ronda Litoral i la Gran Via, que enllaça amb L’Hospitalet del 

Llobregat per un costat i per l’altre amb l’Avinguda Meridiana (amb sortida a les comarques 

del Vallès).  És, doncs, una connexió de nuclis importants de la ciutat.  

L’avinguda té una extensió de 2.200 metres de longitud i es pot dividir en 4 trams 

diferenciats (Ajuntament de Barcelona, 2012): 

1. de la plaça de la Carbonera al carrer Nou de la Rambla 

2. del carrer Nou de la Rambla al carrer Blai 

3. del carrer Blai al carrer Lleida 

4. del carrer Lleida a la Plaça Espanya 

L’avinguda Paral·lel presenta una particularitat i és que fa de frontera entre tres barris i tres 

districtes de Barcelona: el barri de Sant Antoni (Districte de l’Eixample), el barri del Poble-

sec (Districte de Sants-Montjuïc) i El Raval (Districte de Ciutat Vella).  

Zona de treball i influència directa del projecte: 
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Dades demogràfiques1 
Analitzant i comparant les dades demogràfiques dels tres barris veiem que el barri de Sant 

Antoni és el menys poblat dels tres i amb l’índex d’immigració més baix. El saldo migratori 

de tots tres barris és positiu, destaca el barri del Raval, que representa el 30% del moviment 

demogràfic positiu de la ciutat de Barcelona. La majoria de la població dels tres barris té una 

edat compresa entre els 25 i els 64 anys2.  

A part de tenir en compte les dades demogràfiques dels tres barris que formen l’avinguda 

Paral·lel, també cal valorar que l’àrea d’influència directa d’aquesta avinguda engloba a 

70.000 habitants (el 4,5% del total de Barcelona) i que és una tendència a l’alça. A més, 

que l’avinguda té una capacitat de concentració d’esdeveniments ciutadans 

d’aproximadament 160.000 persones (Ajuntament de Barcelona, 2012). 

Dades sociològiques 
Els nivells d’instrucció dels habitants dels tres barris presenten indicadors diferents: 

mentre que la majoria dels habitants de Sant Antoni tenen estudis universitaris (28,2%), la 

majoria dels habitants del Raval i el Poble-sec tenen estudis primaris (35,5% i 29,6% 

respectivament), tot i que al Poble-sec també és considerable la població amb estudis 

secundaris, superiors i universitaris. 

Indicadors econòmics3  
Tant al Barri del Poble-sec com al Raval, no hi ha eixos comercials, sinó diversos nuclis 

consolidats de petit comerç de proximitat, tot i que la crisi econòmica ha dut a que hi hagi 

molts locals comercials tancats; però tant al barri de Sant Antoni (que sí compta amb un eix 

comercial encapçalat pel Mercat i la Ronda Sant Antoni i els seus voltants) com al del Poble-

sec hi ha nombrosos establiments de restauració amb força tradició i fama per tot 

Catalunya i que estan atraient nombrosos turistes. Aquests darrers anys es destaca en 

aquest aspecte el barri de Sant Antoni, on el xef Ferran Adrià ha obert dos restaurants a la 

mateixa avinguda Paral·lel (Tickets i 41º), el que l’han seguit molts altres restaurants que 

generen molta atracció (Time Out, 2012-2).  

Al Poble-sec s’ha fet notori l’augment d’iniciatives de caràcter artístic i artesanal, les 

quals ja tenien una presència significativa al barri (Ajuntament de Barcelona, 2010-2). Tant 

Sant Antoni com Poble-sec veuen l’increment d’aquestes iniciatives i l’augment de la 

visibilització del barri als mitjans de comunicació com a aspectes molt favorables tant per a 

                                                        
1 Font: Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 30 de juny de 2011 de l’Ajuntament de Barcelona. Consulta 
disponible en línia: http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/inf/lecpadro/lec11/pdf11/lec2011.pdf  
2 Més informació als Annexos. 
3 Ajuntament de Barcelona, 2007 i Ajuntament de Barcelona, 2012. Evolució de l’atur registrat a Barcelona 
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l’autoocupació com per al comerç. 

Pel que fa al Raval, els nouvinguts de finals dels anys noranta han suposat un motor per al 

comerç de proximitat i ha servit de revitalització del teixit comercial i social (Tot Raval, 

2008). És el barri que presenta més places hoteleres i activitat turística i té un comerç 

dinàmic gràcies a eixos com la Rambla.  

Dades culturals generals  
Mapa d’equipaments culturals4 i oferta cultural: 

El Poble-sec disposa del Centre Cívic el Sortidor i altres centres de promoció social i 

associativa com són el centre d’Entitats, el Casal Concòrdia, l’Associació de Veïns de Poble-

sec, el casal Gent Gran Poble-sec, Esplai Gent Grant Santa Madrona, Espai Gent Gran carrer 

del Mar i el Centre Tomàs Tortajada, l’espai 12@16, Tarda Jove, la Biblioteca Francesc Boix i 

el Refugi 307. Els darrers estudis sobre el barri reflecteixen una notable presència i constant 

arribada de creadors i artesans (Ajuntament de Barcelona, 2010), hi ha una iniciativa del 

Centre Cívic, els Tallers Oberts, que donen a conèixer aquest teixit creixent.  

El barri del Raval és un paradigma de la instrumentalització de la cultura com a eina per a 

la planificació cultural de la ciutat i de procés de gentrificació. Des dels anys noranta s’hi 

han anat ubicant activitats, serveis, ofertes turístiques, artístiques i culturals fixes que s’han 

afegit a les que ja existien prèviament, com la Biblioteca de Catalunya i l’escola Massana 

(dins el recinte de l’antic Hospital de la Santa Creu). Ara, a més, hi trobem diverses Facultats 

(la de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, la de Periodisme de la Ramon Llull 

i diverses de la Universitat Pompeu Fabra), el Museu d’Art Contemporani (MACBA), el 

Centre de Cultura Contemporània (CCB), i, més recentment, la Filmoteca de Catalunya. A 

tot això, s’hi han d’afegir els tallers i galeries d’artistes i dissenyadors i la seu diürna del 

festival de música Sònar. Aquests equipaments i espais faciliten l’entrada de nous públics i 

permeabilitzen el barri, però si fixem tots aquests equipaments en el mapa veiem que la 

majoria se situen a la zona nord del barri, i el projecte s’enfoca més en les zones sud i oest. 

Aquesta fama de barri modern (i de moda) del Raval s’ha anat transmeten al seu veí Sant 

Antoni, que ara per ara és considerat el pioner en locals moderns de Barcelona (Gayà, 2012 

i Islas, 2012), el que fa que sigui el barri que té més volum d’activitat econòmica dels tres.  

L’associacionisme tant al barri de Sant Antoni com al del Poble-sec és històricament 

nombrós i de gran riquesa. El Poble-sec compta amb 143 entitats, de les quals el 40% són 

culturals. El barri de Sant Antoni mostra una quantitat important de projectes de barri i un 

                                                        
4 Als Annexos es pot consultar el mapa d’aquests equipaments de cada barri. 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coneixement del seu teixit social, el que fa que tingui creada un sòlida identitat de barri 

(Ajuntament de Barcelona, 2010-3). En aquests dos barris s’aprecia més densitat, 

dinamisme i coordinació entre les diferents entitats culturals, a Sant Antoni destaquen les 

entitats de cultura popular: la Colla de Diables i Porca de Sant Antoni, grups de tabalers, de 

malabars, associacions de danses tradicionals… Aquetes entitats participen en les diferents 

festes del barri i utilitzen espais públics a més de col·laborar molt sovint amb altres entitats: 

l’AVV de Sant Atnoni, el Centre Cívic Cotxeres Borrell, escoles… 

 

2.2. Anàlisi de les dinàmiques territori-cultura 
Situació actual en relació a referents històrics recents 
L’avinguda Paral·lel és una via central carregada d’història i cultura, sobretot en aquests dos 

trams centrals on se situen els teatres. Està previst que en pocs anys es dugui a terme el nou 

pla urbanístic sobre aquesta Avinguda, el que promourà una revitalització per als tres barris 

colindants. El pla pretén que el Paral·lel deixi de ser una frontera per passar a ser una frontissa 

entre Ciutat Vella, l’Eixample i Poble-sec i que recuperi la vocació d’espai de trobada, de sala 

d’estar urbana, tal i com va ser a principis del segle XX (Ajuntament de Barcelona, 2012). 

Aquest nou pla del Paral·lel, a més a més, pretén crear un clúster cultural d’Arts 

escèniques, un pol d’activitats econòmiques, un eix gastronòmic i que l’avinguda sigui 

una part fonamental de les rutes turístiques de la ciutat i un eix comercial referent a 

Barcelona. En definitiva, el Paral·lel canviarà el seu caràcter de via ràpida, el que repercutirà 

en la qualitat de vida dels residents i visitants, i es convertirà en un element d’unió entre els 

barris i en una referència cultural de la ciutat. 

 

3. ANÀLISI DE LA DINÀMICA SECTORIAL 

Definició del sector cultural 
El sector de l’activitat del projecte són les arts escèniques i musicals. Aquestes inclouen 

els diferents tipus de creacions que estan destinades a ser representades en viu en un 

escenari; així doncs, engloben el teatre (de text, musical, gestual, d’objectes), la dansa 

(clàssica, contemporània, etc.), la música (en les seves nombroses variants) el circ, la 

màgia i altres subgèneres teatrals (els espectacles poètics, les lectures dramatitzades, les 

performance…) (Barcelona Activa, 2011). 
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Dimensió social 
Gràcies a la forta inversió pública en la construcció i rehabilitació de teatres i altres espais 

escènics, al sorgiment de moltes companyies de teatre i a la consolidació de circuits 

d’exhibició a la ciutat de Barcelona al llarg de les darreres dècades, el mercat de les arts 

escèniques ha crescut i s’ha transformat positivament. S’ha convertit en un sector arrelat i 

de gran tradició a Catalunya, que al llarg de la primera dècada del segle XXI gaudia d’un 

nombrós volum d’activitat, però que ara pateix els efectes de la crisi econòmica que en fa 

difícil la seva sostenibilitat i desenvolupament (CoNCA, 2013). 

El gènere més ofertat és el teatre (sobretot de text), seguit de la música i la dansa. Dels 

gèneres secundaris en destaquen la dansa contemporània, l’òpera, el teatre musical, visual 

o d’objectes (Barcelona Activa, 2011).  

En els darrers quatre anys la xifra d’assistents regulars a espectacles escènics a Catalunya 

ha augmentat un 10 % fins a arribar al 27,3%, sobretot ha crescut el col·lectiu de 

consumidors habituals. La ciutat de Barcelona supera notablement la mitjana estatal (240 

persones) d’assistència a espectacles escènics, però aquesta assistència respon a múltiples 

i complexes factors (no només els preus). Cal destacar que han anat en augment els 

espectacles gratuïts (increment del 16,6% des del 2008), en detriment dels de pagament 

que han caigut un 3,6%. 

 

Dimensió jurídica 
La normativa bàsica que regula el sector la trobem en el Decret 48/2009, de 24 de març, 

del Sistema Públic d’Equipaments Esènics i Musicals. 

Però el sector també s’ha vist afavorit gràcies a l’aplicació de diverses iniciatives, com: 

 PECCat (Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya) 

 Pla integral de les arts escèniques i musicals per a tots els públics 2011-2018 

Dimensió econòmica 
A la temporada 2010-2011 a Barcelona ciutat el nombre d’espectadors a les sales de teatre 

va ser de 2.676.687, amb una ocupació del 54,48% de les sales. La recaptació de Barcelona 

en arts escèniques (63,3 milions d’euros) representa la pràctica totalitat de la recaptació de 

Catalunya. El rànquig d’espectadors i de recaptació l’encapçala el Gran Teatre del Liceu, 

que està situat al barri del Raval (Barcelona Activa, 2011). 

El sorgiment de nous teatres (o la rehabilitació d’antics) i la consolidació d’algunes 

programacions, van generar recursos i una estabilitat econòmica a les companyies d’arts 
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escèniques, el que va propiciar un sector més potent que en dècades anteriors. Tot i això, la 

crisi econòmica actual, l’augment de l’IVA en la cultura al 21% i la reducció de pressupostos 

destinats a l’exhibició estan fent desequilibrar aquesta estabilitat aconseguida. Això ha fet 

que els propis gestors dels espais escènics busquin alternatives de finançament per a 

aquests equipaments que acostumen a generar dèficits. Així doncs, el sector de les arts 

escèniques està patint una reducció important de la seva activitat, sobretot degut al gran 

descens de la contractació per part dels teatres públics. Els espais escènics de titularitat privada 

són els encarregats de mantenir l’oferta, tot i que aquest esforç també s’està reduint i la viabilitat 

de les companyies s’està veient afectada (CoNCA, 2013). 

Pel que fa a la música, al llarg del 2011 a Catalunya es van programar 16.533 concerts de 

música popular (amb una assistència de 4,5 milions de persones) i 1.865 de música clàssica 

(amb una assistència de 680.000 persones). Conjuntament van recaptar més de 3,7 milions 

d’euros. Des del 2008 s’aprecia un augment del percentatge d’assistents a concerts en 

directe, també s’està incrementant l’assistència a concerts gratuïts (fins a un 21%) en 

detriment dels concerts de pagament, que cauen un 12% (CoNCA, 2013). 

 

Dimensió professional 
El sector de les arts escèniques s’estructura en dos àmbits: el de l’exhibició escènica (en el 

que la major part dels espais escènics és de titularitat pública) i l’àmbit de la producció 

escènica (on trobem que les companyies són privades o de caràcter associatiu). Tots dos 

àmbits, però, mostren un alt grau de dependència de les polítiques públiques (Barcelona 

Activa, 2011); per això el sector depenen molt del posicionament polític de l’administració 

pública, sobretot la local. Hi trobem diversos perfils professionals que bàsicament es 

diferencien en: els vinculats a la creació artística i els vinculats a l’exhibició. Els perfils més 

demandants en l’àmbit de la creació, són: actors/actrius, músics/ques, directors/es i en menys 

mesura els animadors/es, ballarins/es i coreògrafs/es. En l’àmbit de l’exhibició hi trobem: 

tècnics de llum i de so, gestors culturals i responsables de patrocini (Barcelona Activa, 2011). 

Dimensió infraestructural 
La dedicació semiprofessional i autodidacta en el sector està desapareixent en favor de la 

professional, donat a que cada cop més es requereix un nivell més alt de formació, tant en 

l’àmbit de la creació com  en el tècnic. 

Es detecten febleses en la cadena de producció, ja que el model de distribució és complex, 

falta informació i la programació estable és insuficient, i diverses dificultats, com en el preu 
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de venda, la temàtica de les obres, el poc risc i innovació del producte, mancances 

tècniques en determinats espais d’exhibició… 

A Catalunya s’ha assolit un gran nivell creatiu i de qualitat en el sector de les arts 

escèniques i musicals gràcies al seu sistema d’ensenyament, que inclou tant escoles 

privades com públiques, l’Institut del Teatre, els conservatoris de música de grau mitjà i les 

escoles superiors de música (ESMUC, Conservatori del Liceu i Taller de Músics). 

Amb la reducció de contractacions s’han vist afectades totes les companyies en general, 

però sobretot posa dificultats a la diversitat i a la riquesa de les ofertes. Per això, la 

dansa, el circ (que tenen menys mercat que el teatre de text) i les expressions més 

contemporànies són qui estan patint més accentuadament aquesta realitat (CoNCA, 2013). 

Interconnexió amb altres sectors 
El sector té nombroses vinculacions amb l’administració pública, els festivals o mostres 

teatrals. I cada cop més, amb el teixit empresarial del sector per tal de poder establir diàlegs 

i col·laboracions entre els diferents agents i així fer front a la manca de finançament. 

 

4. ENMARCAMENT EN EL CONTEXT D’ALTRES POLÍTIQUES 
El projecte s’emmarca en el context de polítiques a diversos nivells: 

Ministerio de Cultura (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música):  

 Plan general del teatro (2011)5. El qual preveu facilitar als professionals del sector 

teatral una inserció laboral satisfactòria (establint ajudes específiques) i promoure el 

desenvolupament de la demanda a través de la formació de públics (creant associacions 

d’espectadors i clubs de consum). 

 
 
Generalitat de Catalunya: 

 Pla Integral de les arts escèniques i musicals per a tots els públics 2011-2018. 

Aquest pla vol facilitar l’accés de les noves companyies professionals al mercat. 

 PECCat 2010-2020 (Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya). Vol crear equipaments 

que permetin garantir l’accés de la ciutadania a la cultura en igualtat d’oportunitats. 

                                                        
5 Disponible en línia: <http://www.mcu.es/artesEscenicas/docs/Plan_Generaldel_Teatro_rev2011.pdf>  



Treball Final de Màster  Montserrat Esquius 

  14 

 Ària de Música de l’ICEC6: vol promoure la programació de música en viu, facilitar 

espais de difusió a les propostes de música catalana i donar suport a projectes singulars 

que abordin el fet musical de forma polièdrica. 

 Codi de bones pràctiques professionals per a les arts escèniques i musicals per a 

infants i joves. Vol facilitar l’accés de les noves companyies professionals al mercat. 

Ajuntament de Barcelona: 

 Programa d’actuació del Districte de Sants Montjuïc 2012-2015.  

 Programa d’actuació del Districte de l’Eixample 2012-2015.  

 Pla de Millora i revitalització del Paral·lel.  

En tots aquests programes i plans es planteja enfortir l’associacionisme comercial i donar 

suport  a la creació de nous eixos comercials a l’Avinguda Paral·lel i reformar-la com a eix 

cultural que vinculi els barris que l’envolten. 

En concret, el Pla de Millora dissenya la nova Avinguda del Paral·lel com a eix lúdic-cultural i 

pretén crear un clúster de les arts escèniques i musicals amb un teixit econòmic de petites 

empreses relacionades amb el sector teatral i musical (escenògrafs, il·luminadors, llibreries 

especialitzades, tallers de construcció, sastreria…). També planteja l’elaboració de rutes 

culturals organitzades a l’Avinguda i a la seva àrea d’influència. 

 

Entitats privades o del tercer sector: 

 FEM (Fundación El Molino). Entre els seus objectius està el de donar suport al 

desenvolupament de l’Avinguda Paral·lel (i els seus entorns) per convertir-la en una gran 

avinguda comercial, lúdica i cultural tot realitzant col·laboracions i activitats conjuntes 

amb altres associacions i empreses dels barris que formen el Paral·lel. També vol 

desenvolupar programes dedicats a potenciar la música, les arts escèniques i tot tipus 

d’activitats relacionades amb el món de l’oci i de l’espectacle. 

 

                                                        
6 Es poden consultar les línies d’actuació de l’Àrea de música de l’ICEC: 
http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.01121f9326561a075a2a63a7b0c0e1a0/?vgne
xtoid=ae57c84f030ea010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ae57c84f030ea010VgnVCM1000000
b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default  
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5. ORIGEN I ANTECEDENTS DEL PROJECTE 

5.1. Origen / punt de partida de la proposta 
El projecte neix com a reacció a una necessitat detectada: la dificultat dels joves creadors 

en arts escèniques i musicals per a inserir-se en els circuits professionals del sector. El 

projecte és una iniciativa pròpia de l’organització que també sorgeix motivat pel procés de 

revitalització i de gentrificació que està vivint el barri de Sant Antoni i el pla urbanístic i de 

remodelació que hi ha dissenyats sobre l’Avinguda del Paral·lel. El projecte, doncs, vol 

formar part d’aquestes propostes per incentivar la cultura i crear i consolidar nous públics 

per a les arts escèniques i musicals. 

5.2. Antecedents relacionats amb el projecte 
En ser un projecte de nova creació, no té antecedents propis. Tampoc se n’han trobat (ni 

actuals, ni passats) que es puguin identificar amb el projecte, però sí n’hi ha de similars en 

alguns aspectes, com per exemple: 

 Inund’Art: És una plataforma que promociona la creació, la producció i l’exhibició de 

propostes en l’àmbit de disciplines artístiques contemporànies. S’assembla en què volen 

donar sortida i visibilitat a les noves expressions artístiques, incideixen en els centres de 

formació per donar suport a la professionalització del sector i fomenten l’intercanvi 

d’informació i de recursos; però aquest projecte està més enfocat cap a les arts visuals, 

es limita a Girona i a les seves comarques i no està específicament destinat als joves 

que acaben de finalitzar la seva etapa formativa. 

 Barcelona VisualSound: un Festival anual per a joves creadors en arts audiovisuals. Amb 

el projecte té en comú que és una plataforma d’exhibició de nous talents i per a nous 

públics, però és un acte puntual a l’any i només destinat a l’audiovisual. El Festival ha 

arribat a la novena edició amb una participació creixent. 

 Plataforma Catmania: Pretén donar oportunitats a joves creadors en totes les 

disciplines artístiques, però està només enfocada a promocionar Catalunya i la 

catalanitat. 

 Nombrosos concursos, premis i certàmens per donar-se a conèixer: Festival Brot, 

Party Rookies Dj’s; Emmaketa’m… Són actes puntuals en el calendari, no hi ha una 

continuïtat al llarg de l’any i el premi sol ser una remuneració econòmica o edició o 

maquetació de l’obra, no una actuació en un escenari amb públic (fora del concurs o 

certamen). Promouen la competitivitat i no l’intercanvi de coneixements i experiència. 
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 Connect’Art: Fira de Joves Creadors a Badalona. Intenta englobar totes les disciplines 

artístiques, però enguany que ha estat la seva primera edició, no hi ha hagut lloc per a 

les arts escèniques i musicals i és un altre projecte fixat a un calendari. 

 Mostra de Joves Creadors: Destinada als estudiants (no llicenciats) d’audiovisuals, arts 

escèniques, visuals i plàstiques. És un projecte anual, fixat a unes i no contempla les 

arts musicals. Ha tingut força èxit i ja va per la seva 12a edició.  

 

6. ANÀLISI INTERN DE L’ORGANITZACIÓ GESTORA 
Trajectòria de l’organització que assumeix el projecte 
Tot i que és una organització de nova creació, compta amb un equip de professionals 

amb una àmplia experiència en arts escèniques, musicals i gestió cultural. L’èxit de l’equip 

resideix en la seva heterogeneïtat, complementarietat i idoneïtat del perfil de cadascun dels 

seus membres per al desenvolupament de les diferents tasques. Tots ells tenen experiència 

professional en el món escènic i musical de Barcelona, el que els ha proporcionat contactes 

importants en el sector. L’equip emprèn aquest projecte amb motivació, força i il·lusió per 

perseguir la finalitat general de l’organització: promoure les arts escèniques i musicals 

contemporànies i de qualitat a la ciutat de Barcelona recolzant la professionalització dels 

joves creadors. 

Anàlisi de l’estructura formal de l’organització 
L’organització s’estableix en forma d’associació empresarial. La normativa bàsica a la qual 

s’ha de cenyir l’associació és la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions7. 

Funcionament intern de l’organització 
Tot i que per a la institució de l’associació cal una Junta de Govern, amb els càrrecs de 

president, secretari, tresorer i dos vocals (tots cinc càrrecs seran rotatius), la coordinació real 

de l’associació serà horitzontal encara que cadascú prengui un rol més afí a la seva 

formació8. 

A les reunions setmanals de l’equip s’exposen les activitats desenvolupades, es fa una 

previsió de tasques per a la setmana següent i es prenen les decisions pertinents. A més a 

més se celebrarà una Assemblea General anual amb la resta de membres i col·laboradors 

de l’associació (en el cas que se n’afiliessin). 

                                                        
7 A l’annex es poden consultar el conjunt de normatives i reglaments que tota associació ha de tenir en compte. 
8 A l’annex es pot consultar l’organigrama i els CV de tots els components de l’associació. 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Recursos disponibles 
L’associació disposa dels recursos humans (nombre, tipologia, experiència, motivació, 

capacitat…) suficients per a dur a terme el projecte: 5 socis fundadors i col·laboradors 

externs puntuals. 

Els recursos econòmics amb els que es compten per engegar l’associació són propis dels 

membres fundadors i es treballarà per aconseguir subvencions (autonòmiques, estatals i 

europees) i patrocinis privats dissenyant un pla de patrocini. 

Com a recursos infraestructurals es compta amb l’equipament propi (ordinadors i 

telèfons). La seu de l’associació serà a una sala de l’AVV del barri de Sant Antoni, els quals 

cedeixen gratuïtament sales a les entitats del barri. 

El projecte s’iniciarà al gener del 2014, temps suficient per constituir l’associació, planificar, 

dissenyar i promocionar el projecte a totes les entitats i institucions educatives d’arts 

escèniques i musicals dels barris de l’Avinguda Paral·lel. 
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DIAGNOSI DEL PROJECTE 
 

Oportunitats Amenaces 

 Hi ha una voluntat d’entesa entre els tres 

barris perquè veuen la remodelació del 

Paral·lel com a una oportunitat tant per al 

comerç com per a l’autoocupació. 
 

 En aquests darrers anys, l’oferta en oci, 

gastronomia i cultura del barri de Sant 

Antoni i del Poble-sec ha anat creixent i 

fent-se notori en diversos mitjans de 

comunicació, el que pot fer atraure l’interès 

pel projecte i fer possible la seva viabilitat. 

 

 Hi ha una gran cultura associativa, sobretot 

a Sant Antoni i al Poble-sec, amb llarga 

experiència en col·laborar amb diverses 

entitats. El nou pla de remodelació del 

Paral·lel ha fet incentivar les seves 

interrelacions, el que pot ajudar a l’avinença 

entre aquests barris. 
 

 El Pla del Paral·lel és una oportunitat per a 

la bona connexió entre els districtes, el que 

pot fer créixer la inversió en equipaments 

culturals en zones que ho reclamen i 

ajudar al coneixement de les activitats que 

duen a terme els diferents agents. 
 Han augmentat els assistents a concerts 

en directe gratuïts enfront als de 

pagament. Si se n’ofereixen de qualitat, 

pot ajudar a fer créixer el prestigi social de 

la música. 

 Els barris es regeixen per les seves pròpies 

normatives de districte, el que fa que un 

local situat a un costat o altre del Paral·lel 

hagi de complir amb diferents reglaments. 
 

 El context econòmic no és favorable a la 

inversió en cultura i en projectes inèdits. El 

projecte s’haurà de plantejar objectius 

modestos que es puguin complir. 
 

 

 

 Els barris presenten molta heterogeneïtat 

sòciocultural i desequilibris econòmics, el 

que pot dificultar l’entesa i establir greuges 

comparatius a l’hora de plantejar diferents 

activitats als diferents barris. 
 

 

 

 Hi ha insuficiència d’equipaments culturals 

al Raval sud i oest i es detecta poc 

coneixement entre els agents públic, privat 

i associatiu per fer conèixer i difondre les 

activitats mútues (Tot Raval, 2008). 
 

 La música no té prou reconeixement i 

prestigi social (la societat encara la 

considera oci, no cultura) i això dificulta 

assolir uns nivells bàsics de consum 

(CoNCA, 2013). 
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Fortaleses Debilitats 

 A l’Avinguda és on se situen la majoria 

d’oferta en arts escèniques de la ciutat, el 

que atrau a espectadors que passegen i 

consumeixen en els locals de restauració 

dels voltants del Paral·lel. 

 

 El pes de l’associacionisme dels barris de 

Sant Antoni i del Poble-sec, pot ajudar a la 

difusió del projecte, a la divulgació de la 

nova associació i a la seva consolidació. 
 

 

 El projecte se centra als voltants dels 

trams 2 i 3 de l’Avinguda Paral·lel, que és 

on hi ha la major concentració de locals 

comercials i de restauració (65%), per als 

quals està dissenyat aquest projecte. 
 

 Actualment el Paral·lel no existeix en el 

mapa turístic de la ciutat, encara que està 

pròxim a focus importants d’atracció 

turística. 
 

 

 Tot i la gran motivació dels membres de 

l’organització, la seva joventut, la seva 

inexpertesa en el món associatiu i el fet 

d’ésser una entitat desconeguda a l’entorn, 

la seva tasca pot generar desconfiança. 
 

 Cal donar-se a conèixer als comerços, 

restaurants i equipaments culturals dels 

barris, i fer una gran campanya per tal 

d’aconseguir la col·laboració de suficients 

locals i entitats per dur a terme el projecte, 

que és desconegut per a tothom. 
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II.- DEFINICIÓ DEL PROJECTE 

7. DESTINATARIS 
Els destinataris del projecte són, d’una banda els joves creadors (beneficiaris del projecte) 

que tot just han acabat (o estan a punt d’acabar) els seus estudis superiors en arts 

escèniques o musicals i volen incorporar-se al món professional; i per altra banda el públic 

receptor de les seves obres (espectadors). 

Tot i que, normalment, els estudis superiors artístics se solen acabar sobre els vint-i-dos 

anys, com que s’hi pot accedir a qualsevol edat a través d’una prova d’accés, l’edat de 

finalització dels estudis és molt variable. Per aquest motiu, per al projecte s’ha considerat 

com a “joves creadors” els creadors emergents recent llicenciats (en els darrers tres anys) 

amb edats compreses entre els 21 i els 39 anys. 

L’elecció d’aquesta franja d’edat també ve condicionada pel públic receptor del projecte, ja 

que si tenim en compte els estudis realitzats del context, la majoria dels espectadors que 

rebran aquestes noves creacions es troben en edats similars: tant els nous emprenedors 

que estan obrint locals al voltant de l’Avinguda Paral·lel com els seus clients habituals són 

joves d’aquestes edats que busquen en aquests tres barris una plataforma per dur a terme 

una «proposta singular, assequible i molt centrada en el barceloní» (Castán, 2013), ideals 

que s’adeqüen perfectament al projecte. 

Així doncs, aquests nous locals que revitalitzen els voltants de l’Avinguda Paral·lel, i on es 

durà a terme l’activitat principal del projecte, atrauen un públic jove que, segons Hernández 

(2013), tenen un nivell adquisitiu mitjà i mitjà-alt, són grans consumidors de música, cinema, 

literatura i exposicions i els agrada desenvolupar treballs i oficis relacionats amb el món 

artístic i les lletres. Molts d’ells acostumen a ser estudiants de Belles Arts, Filosofia, Història 

de l’Art, Arquitectura, Fotografia, Disseny, Música, Literatura… Per tant, es tracta clarament 

d’un públic potencial que, a més, té característiques molt afins amb els beneficiaris del 

projecte: edat, nivell d’estudis i interessos artístics. 

Tot i que aquest serà el públic receptor majoritari, també cal tenir en compte que l’activitat 

principal es desenvoluparà en espais oberts al públic/client general, i en horari de màxima 

afluència, i que es preveu difondre publicitat entre els veïns dels tres barris de l’Avinguda 

Paral·lel. Per tot això, s’és conscient que poden sorgir múltiples variants en el tipus de 

receptors del projecte i les seves edats (sobretot quan l’activitat es dugui a terme en un 

equipament cultural de titularitat pública), les quals, donat el cas, s’estudiaran i es valoraran 

per a les futures activitats del projecte. 
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Tot i que l’Avinguda Paral·lel pot arribar a atreure una gran afluència de persones, el públic 

receptor del projecte quedarà delimitat per l’aforament que disposa cada espai on es 

desenvoluparà l’activitat principal del projecte. 

Pel que fa als beneficiaris del projecte, no hi haurà limitacions per qüestions de 

procedència, nacionalitat o gènere. Les úniques condicions que es demanaran és que 

estiguin dins de la franja d’edat assenyalada i que hagin finalitzat (o estiguin acabant) els 

estudis en algun dels tres centres educatius de Barcelona que s’implicaran en el projecte (en 

un futur, segons el grau de valoració de les activitats per part de tots els agents implicats, 

s’estudiarà la possibilitat d’ampliar el nombre de centres educatius participants). 

Si tenim en compte els estudis elaborats sobre els hàbits culturals de la població entre els 

21 i 39 anys a la ciutat de Barcelona9, la majoria dels joves amb aquestes edats ocupen el 

seu temps lliure a escoltar música, al cinema i a la lectura. En menor mesura, doncs, queden 

les exposicions i l’assistència a concerts i a espectacles en viu. Dels que assisteixen a 

espectacles i concerts, hi ha un equilibri absolut entre homes i dones (el 50%), les seves 

llengües més habituals són el català i el castellà, tenen estudis superiors, estan treballant en 

actiu i són de classe mitjana o mitjana-alta (FUNDACC, 2012). 

Pel que fa als seus hàbits d’informació, el 77,4 % utilitzen les xarxes socials i Internet per 

informar-se de les ofertes culturals de la seva ciutat (és el percentatge més alt de tots els 

mitjans i suports, fins i tot supera la televisió); en canvi, només un 28’8 % d’aquest col·lectiu 

s’informa a través dels diaris. Una altra dada rellevant és que la gran majoria mostra un fort 

rebuig a pagar per accedir a estar informat de les diferents ofertes d’oci i cultura, només el 

6,2 % estaria disposat a subscriure’s a un mitjà de pagament (Universia, 2012). Per tant, el 

públic receptor del projecte s’informa de les ofertes culturals de la ciutat amb el que té més 

presència i moviment a Internet, a les xarxes socials i al que en diuen allà els líders d’opinió. 

Aquestes dades suposen un fonament important sobre el qual es dissenyarà la campanya 

de publicitat i promoció del projecte per tal d’arribar a aquest públic potencial. 

Així doncs, el projecte té com a motivació el promoure l’hàbit d’assistència a concerts i 

espectacles en viu entre els joves barcelonins d’entre 21 i 39 anys, a la vegada que cobreix 

les necessitats que tenen els joves creadors en arts escèniques i musicals a l’hora d’inserir-

se professionalment en el sector un cop finalitzen els seus estudis. 

                                                        
9 Estudis amb gràfics consultables als annexos.  
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8. OBJECTIUS I PREVISIÓ D’AVALUACIÓ 

Objectius del projecte 
Finalitats 

 Objectius generals 
o Objectius específics 

Avaluació 
Donar l’oportunitat a joves creadors en arts escèniques i musicals perquè puguin 

escenificar i interpretar les seves obres, coreografies i composicions de petit format. 

 Aconseguir fer arribar al públic obres de joves creadors llicenciats (o que estiguin a 

punt d’acabar els estudis) en arts escèniques o musicals. 

o Aconseguir escenificar o interpretar un mínim de 18 obres de joves creadors, 

9 d’arts escèniques i 9 d’arts musicals, al llarg del primer any del projecte. 

Avaluació: l’equip gestor realitzarà, al finalitzar l’any, una memòria anual 

amb les activitats del projecte on es comptabilitzaran les obres que s’hi 

han presentat i les que finalment s’han aconseguit posar en escena. 
 

 Aconseguir la implicació en el projecte dels centres educatius superiors: Institut del 

Teatre, Taller de Músics i Conservatori de Música del Liceu (els més propers a 

l’Avinguda Paral·lel). 

o Aconseguir que el 80% dels joves creadors que presenten les seves obres al 

projecte siguin antics alumnes llicenciats recentment (en els darrers tres anys) 

d’aquests centres educatius superiors. 

o Aconseguir que el 20% restant siguin alumnes del darrer curs d’aquests 

centres educatius superiors. 

Avaluació: l’equip gestor portarà un registre continu de les fitxes 

d’inscripció al projecte on, entre altres coses, es demanarà el nivell 

d’estudis, especialitat i lloc on estudien o van estudiar els joves creadors. 

o Arribar a ser el Projecte de referència d’inserció laboral en el sector per a un 

mínim del 40% dels joves estudiants de l’últim curs i llicenciats en aquestes 

institucions educatives. 

Avaluació: al finalitzar el primer any del projecte, l’equip gestor 

s’encarregarà de realitzar una enquesta entre els estudiants d’aquests 

centres educatius que permetrà analitzar el grau de coneixement que 

tenen els alumnes sobre el projecte i la seva valoració com a plataforma 

per a la inserció laboral dins del sector. 
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 Incrementar el nombre d’exhibicions o interpretacions de les obres presentades al 

projecte amb la inserció laboral professional dels joves creadors en el sector. 

o Aconseguir que el 35 % dels joves creadors que han presentat les seves 

obres en el Projecte obtinguin algun tipus de contractació, o demanda laboral  

en el sector al llarg de l’any següent a la presentació de la seva creació.  

o Aconseguir que, del 65% restant, el 40% obtingui algun tipus de contractació, 

o demanda laboral en el sector en els següents dos anys a la presentació de 

la seva creació. 

Avaluació: L’equip gestor mantindrà un contacte permanent amb els 

joves creadors que finalment van aconseguir escenificar o interpretar les 

seves obres amb el projecte. Un cop a l’any es realitzarà un balanç de la 

seva situació laboral. 

 

Revitalitzar l’Avinguda Paral·lel creant nous espais per a les arts escèniques i 

musicals al seu entorn, traient partit dels equipaments culturals ja existents i 

reconvertint altres espais (amb altres finalitats) perquè comparteixin aquesta nova 

funció. 

 Aconseguir zones destinades a les arts escèniques i musicals en viu a diferents 

locals comercials, de restauració i d’equipaments culturals al voltant de l’Avinguda 

Paral·lel. 

o Aconseguir que cedeixin una zona destinada a les arts en viu (escèniques o 

musicals) un mínim de 4 locals o equipaments culturals en cadascun dels tres 

barris que formen l’Avinguda Paral·lel. 

Avaluació: A la memòria anual sobre el projecte que realitza l’equip 

gestor al finalitzar l’any, es comptabilitzen i situen cadascun dels locals i 

equipaments culturals que han participat en el projecte aportant una 

zona destinada a les arts en viu. 

o Incrementar l’assistència de públic o de clients en aquests locals i 

equipaments en un 8 % respecte a la seva mitjana de l’any anterior durant 

l’escenificació o interpretació de les obres presentades al Projecte. 

Avaluació: Mesurament de l’increment de públic o clients que duu a 

terme cadascun dels locals o equipaments públics que participen en el 

projecte i el resultat el transmetrà mensualment a l’equip gestor del 
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projecte. 

o Obtenir un nivell de satisfacció acceptable per part dels gerents dels locals o 

equipaments implicats en el projecte, per l’increment de públic/clients/usuaris. 

Avaluació: L’equip gestor mantindrà contacte permanent amb els 

diferents agents que gestionen els locals i equipaments que participen 

en el projecte per tal de conèixer la seva satisfacció i els resultats en 

relació al projecte. 

 

Democratitzar i promoure la cultura contemporània emergent i de qualitat fent-la 

arribar a nous públics.  

 Incrementar l’interès i la capacitat crítica de la societat sobre les obres d’arts 

escèniques i musicals contemporànies emergents. 

o Aconseguir que almenys en la secció de cultura de cinc mitjans de 

comunicació diferents dediquin notícies de difusió d’obres de creadors 

emergents presentats al projecte al llarg del seu primer any. 

Avaluació: L’equip gestor realitzarà un seguiment setmanal dels diferents 

mitjans de comunicació i analitzarà i comptabilitzarà els continguts de les 

seves notícies. 

o Aconseguir que almenys 4 dels 12 locals o equipaments participants en el 

projecte estiguin disposats a cedir també els seus espais per a xerrades amb 

els joves creadors i debats sobre les arts escèniques i musicals 

contemporànies. 

Avaluació: L’equip del projecte mantindrà contacte permanent amb els 

gestors d’aquests locals i equipaments per tal de conèixer si estan 

interessats en aquestes activitats complementàries. 

o Detectar un increment de la capacitat crítica del públic sobre les arts 

escèniques i musicals contemporànies exhibides al voltant de l’Avinguda 

Paral·lel respecte a l’any anterior al projecte. 

Avaluació: l’equip gestor del projecte realitzarà enquestes de valoració 

entre el públic després de la representació o interpretació de les 

diferents obres, el que permetrà analitzar la seva capacitat crítica i es 

compararà amb els resultats obtinguts als anys següents del projecte. 

o Detectar un increment de nous públics en els espectacles d’arts escèniques i 

musicals de com a mínim el 5 %, d’entre els joves de 20 a 39 anys a 
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Barcelona en els pròxims 3 anys. 

Avaluació: Índexs i percentatges mesurats per part de diferents entitats, com 

el CoNCA i IdesCat i publicats anualment per diferents mitjans. L’equip gestor 

s’encarregarà de recollir les dades, un cop surtin publicades, d’analitzar-les i 

la seva possible vinculació causa-efecte amb el projecte. 

 

 

Altres objectius de la institució relacionats amb el projecte 

 Incrementar la professionalitat dins del sector de les arts escèniques i musicals.  

o Detectar una reducció de l’intrusisme professional en el sector en un 10% en 

els 4 primers anys del projecte. 

Avaluació: L’equip gestor mantindrà el contacte amb les diferents 

associacions de professionals, que s’encarreguen d’analitzar aquestes 

dades en els seus camps professionals, i amb els resultats que aquestes 

transmetin, s’analitzarà la seva possible relació amb el projecte.  

 

Objectius interns de l’organització 

 Aconseguir difusió de les activitats i publicitat de l’associació a, com a mínim, els tres 

barris on actua. 

o Aconseguir que almenys el 60 % dels veïns dels tres barris rebin informació de 

l’Associació cada mes durant l’any. 

o Aconseguir la implicació d’un 30 % de les diferents associacions dels tres barris 

en la difusió i publicitat del projecte en un període de 6 mesos. 
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9. CONTINGUTS 
Els continguts del projecte són les creacions contemporànies en arts escèniques i 

musicals de petit format per a tots els públics i d’autoria de joves creadors 

professionals. Entenem, doncs, que el projecte engloba els diferents tipus de creacions que 

estan destinades a ser representades en viu en un escenari, com: el teatre (de text, musical, 

gestual o d’objectes), la dansa (clàssica o contemporània), la música (en les seves 

nombroses variants), el circ, la màgia, espectacles poètics, lectures dramatitzades, 

performaces i d’altres subgèneres teatrals que es vagin originant. 

Per petit format entenem obres de fins a sis persones a l’escenari, fins a un sextet en cas 

d’interpretacions musicals, i que no requereixin de grans infraestructures, ni escenografies, 

ni atrezzos. 

Justificació de la seva elecció: 
S’han escollit les arts escèniques i musicals perquè els gestors del projecte tenen àmplia 

experiència i coneixements en aquest sector, a més que coincideixen en ser les arts més 

representades a la zona on es durà a terme l’activitat principal: els voltants de l’Avinguda 

Paral·lel.  

Han de ser creacions de petit format ja que es posaran en escena a llocs no dissenyats per 

a aquesta finalitat, així doncs, generalment, no es disposarà ni d’escenari adequat, ni de 

disseny de llums, ni de l’acústica desitjada… En definitiva, són espais impossibles on exhibir 

grans produccions.  

És essencial que siguin creacions que continguin valors artístics i temàtics que les 

facin adequades per a tots els públics, ja que les obres s’escenificaran i interpretaran en 

locals públics o d’accés lliure, i els horaris en què es durà a terme el projecte, facilita la 

presència de menors d’edat. 

Entenem com a creacions contemporànies les que tracten qualsevol tema d’actualitat 

general i present en els mitjans de comunicació o discussions entre la societat: la crisi 

econòmica actual, la contaminació, l’escalfament global, l’atur, l’accés al mercat laboral per 

part dels joves, la fugida de cervells, les hipoteques, els lloguers, el compartir pis, etc. 

No només es té en compte la temàtica tractada per valorar la contemporaneïtat de l’obra, 

sinó que també s’avaluarà des d’altres perspectives (sobretot en les composicions musicals i 

arts escèniques que no siguin teatre de text): que utilitzi un llenguatge innovador, que sigui 

crítica, que es qüestioni l’estat del moment actual, que sigui una obra compromesa amb el 
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seu temps, la seva societat i el seu pensament, que mostri risc i experimentació, singularitat 

amb un treball relacionat amb el seu context… 

Per al projecte només es tindran en compte les creacions de professionals que mostrin 

professionalitat, l’intrusisme professional ja és prou notori en el sector i no se’l vol 

promocionar, ja que repercuteix negativament en el sector i, de forma molt evident, en la 

qualitat de les obres. 

 

10.  LÍNIES ESTRATÈGIQUES 

Aconseguir fer arribar al públic les obres de creadors emergents és complicat perquè 

molt pocs programadors s’arrisquen a apostar per ells. En aquest sentit, tant la implicació 

dels centres educatius superiors d’arts escèniques i musicals, com la implicació de 

diferents locals d’oci, restauració i equipaments culturals del voltant de l’Avinguda Paral·lel 

són cabdals per a l’èxit del projecte. Per aconseguir involucrar-los es proposa seguir 

diferents línies estratègies: 

Estratègia de continguts: 

 Oferint als gerents de cada local o equipament espectacles i composicions musicals de 

qualitat, adequats al seu perfil de públic, clients o usuaris, i que ajudaran a crear 

demanda i afluència de persones.  

Estratègia política: 

 Oferint als centres educatius la possibilitat que els seus alumnes presentin la seva obra 

de final de curs al projecte, com un al·licient més per a l’estudiant i que li oferta el seu 

propi centre educatiu. 

Estratègia acadèmica: 

 Possibilitant la consecució de crèdits de lliure elecció als estudiants de l’últim curs que 

presentin les seves creacions al projecte. 

Estratègia de comunicació: 

 Possibilitant la realització d’un treball de comunicació en xarxa entre els centres 

educatius i els diferents locals amb zones per a les arts escèniques i musicals per tal 

d’apropar l’etapa formativa amb la professional. 

Estratègia d’agents: 

 Oferint el projecte, i el seu equip gestor, com un servei més que ofereix la borsa de 

treball de cada centre educatiu. 
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Des de sempre ha estat complicat aconseguir la inserció laboral en el sector de les arts 

escèniques i musicals, especialment als primers anys després d’haver finalitzat els estudis 

pertinents. És per això que el projecte pensa que actuar al voltant de l’Avinguda Paral·lel, 

zona de Barcelona històricament dedicada a aquest sector, ajudarà als joves creadors a 

rodejar-se de l’ambient i els professionals adequats. S’estimularà la inserció laboral en el 

sector, tot i revitalitzant l’Avinguda, mitjançant les següents estratègies: 

Estratègia d’espai: 

 Acordant uns espais o zones adequades, a cadascun dels locals o equipaments, 

destinades a l’escenificació o interpretació de les diferents obres presentades al projecte 

per tal de fer-les arribar al públic i a possibles professionals del sector interessats en 

programar-les 

Estratègia de destinataris: 

 Contactant amb diversos programadors i altres professionals del sector de les arts 

escèniques i musicals perquè vinguin a veure l’escenificació o interpretació de l’obra i en 

puguin apreciar la seva qualitat. 

Estratègia de motivació: 

 Incentivant als joves creadors que han presentat les seves obres al projecte perquè 

presentin, per iniciativa pròpia, les seves creacions a diferents programadors. 

Estratègies de connectivitat: 

 Proporcionant contactes entre els diferents intèrprets (músics/ques, actors/actrius, 

ballarins/es) i els joves creadors. 

 Incrementant el nombre d’intercanvis i connexions entre els diferents agents del sector 

de les arts escèniques i musicals i els joves creadors que siguin acceptats al projecte. 

Estratègia d’eines i procediments: 

 Donant pautes i consells als joves creadors per saber com han de donar els seus 

primers passos en el món laboral del sector de les arts escèniques i musicals a la ciutat 

de Barcelona. 
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Per tal d’incrementar l’interès de la societat per les obres d’arts escèniques i musicals 

emergents i despertar la seva capacitat crítica, se seguiran les següents línies estratègiques: 

Estratègies de comunicació: 

 Difonent notes de premsa a tots els mitjans de comunicació per tal de divulgar les noves 

creacions. 

 Establint una forta presència del projecte i de les creacions que presenta a Internet i a 

les diferents xarxes socials. 

Estratègia d’espai: 

 Realitzant l’activitat principal del projecte en llocs familiars i comuns per a la societat. 

Estratègia de continguts: 

 Oferint la creació de grups de debat, discussió sobre les arts escèniques i musicals i 

xerrades amb els propis creadors per tal d’incrementar la densitat crítica i teòrica que el 

sector necessita. 
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11. ACTIVITATS 

Acció principal 
ACCIÓ  PRINCIPAL 

Nom, identificació de 

l’activitat: 

ARTS EN PARAL·LEL 

Descripció breu o del que 

representa l’activitat: 

S’escenificaran o interpretaran 18 obres de joves creadors en 

arts escèniques o musicals a zones convingudes en 12 locals 

i/o equipaments culturals al voltant de l’Avinguda Paral·lel de 

Barcelona.  

Destinataris desitjats: Per una banda els beneficiaris del projecte: joves creadors 

llicenciats (o en el darrer curs de la carrera) en arts 

escèniques i musicals amb edats compreses entre els 21 i 39 

anys; i per altra banda el públic receptor, el qual pot ser molt 

variable, però la gran majoria són joves amb nivells educatius, 

tipologia d’estudis i edats similars als beneficiaris del projecte.  

Lloc on es realitza10: Es destinaran zones a 4 locals o equipaments culturals a 

cadascun dels tres barris: Sant Antoni, Poble-sec i Raval. 

 A Sant Antoni: Ébano, Escalera de incendios, Federal i el 

Centre Cívic Cotxeres Borrell. 

 Al Poble-sec: Tinta Roja, Centre Cívic El Sortidor, La 

PAPA i Bohemius Cafè Art. 

 Al Raval: La Confiteria, London Bar, Bar Caramba i 

Libélula bar. 

Temps en què es realitza: Els divendres a les 21 h i els dissabtes a les 19 h, 2 vegades 

al mes. De gener a desembre, excepte el mes d’agost. 

Recursos humans 

necessaris: 

Totes 5 persones sòcies de l’Associació. 

Requisits organitzatius 

previs: 

 Determinar amb prou temps d’antelació el procés 

d’inscripció al projecte i els requisits d’accés. 

                                                        
10 Als annexos es pot consultar la fitxa de cadascun dels llocs on es durà a terme l’activitat principal, la seva 
adreça, titularitat, horari, espai cedit per a l’activitat, públic i altres característiques. 
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 Seleccionar les 18 millors creacions d’entre els inscrits que 

compleixen tots els requisits. 

 Acordar amb els gerents de cada local o equipament cultural 

la creació més adient de les seleccionades per a ser 

escenificada o interpretada en el seu espai, segons la zona 

cedida i el seu públic/client/usuari habitual. 

 En cas necessari:  

o Aconseguir a temps el material que els creadors o 

diferents espais no puguin aportar i que siguin 

indispensables per al desenvolupament de les 

obres escèniques o musicals. 

o Aconseguir intèrprets, ballarins/es o músics per 

escenificar o interpretar les obres. 

Requisits organitzatius 

durant l’activitat: 

A cada representació de les obres hi haurà, com a mínim, un 

membre de l’Associació. 

Distribució de l’espai i el 

temps: 

S’ha d’acordar i definir detalladament amb cadascun dels 

locals i equipaments que han decidit implicar-se en el projecte 

la zona d’espai que cedeixen i l’horari més convenient (dins 

del temps fixat per a l’activitat). 

Assignació concreta de 

tasques: 

Cadascun dels membres de l’associació tindrà assignada una 

tasca, tenint en compte la seva formació i experiència. 

Difusió específica per a 

aquesta activitat: 

Gran difusió a través d’Internet i les xarxes socials per tal 

d’arribar al seu públic potencial. A més, es publicitarà 

cadascuna de les actuacions entre el veïnat dels tres barris i 

s’avisarà als mitjans de comunicació perquè cobreixin l’acte 

periodísticament. 

Justificació: És l’activitat principal del projecte i dóna nom a aquest. És 

l’acció dissenyada per a la consecució de totes tres finalitats 

del projecte. 
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Acció complementària 
Se’n destaca una, que gira entorn a la principal, la complementa i ajuda a assolir l’objectiu 

d’incrementar l’interès de la societat per les arts escèniques i musicals contemporànies: 

• Xerrades amb els creadors per contrastar els seus punts de vista amb els del públic 

receptor de les seves obres i així originar debats sobre les arts escèniques i musicals 

contemporànies emergents. Es duran a terme en els espais que cedeixin els locals o 

equipaments culturals interessats en participar-hi. L’horari s’acordarà amb els gerents 

d’aquests espais i l’equip gestor del projecte s’encarregarà de l’organització, difusió i 

publicitat de les xerrades. 

Serveis derivats 
Se’n destaquen dos, que duen a terme el propi equip gestor i que ajuden, en gran mesura, a 

assolir els objectius d’inserció laboral professional en el sector, complementen del tot l’acció 

principal i motiven la participació a l’acció secundària. 

• Assessorament als joves creadors que ho sol·licitin, en horari convingut, per donar-los 

pautes i consells per inserir-se al món laboral del sector de les arts escèniques i 

musicals a Barcelona.  

• Proporcionar contactes interessants als joves creadors, com poden ser programadors, 

diversos professionals del sector, intèrprets, actors/ius, ballarins/es i músics; incentivar 

així al creador perquè pugui presentar altres creacions per iniciativa pròpia. 

Tots dos serveis es duran a terme a la seu de l’Associació i en cada cas se n’encarregarà el 

membre de l’equip amb més experiència en aquell àmbit en el qual es demani 

assessorament o contactes. 

 

12. MODEL DE GESTIÓ 

Model de gestió que adopta el projecte 
El projecte serà gestionat de forma directa pel propi equip que l’ha concebut. S’adoptarà la 

forma jurídica d’una associació empresarial, degut a la importància del seu capital humà 

(que aporta motivació, temps, contactes, propostes i experiència) i la manca de recursos 

econòmics i immobles per a constituir una Fundació. No es descarta la possibilitat de, en un 

futur, sol·licitar la declaració d’utilitat pública en el cas que l’evolució econòmica de 

l’associació s’aproximés a un estat òptim, o bé d’invertir el capital patrimonial en un fons 

fundacional; ja que això permetria poder accedir a certs beneficis fiscals, sobretot pel que fa 

a donacions de tercers. 
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Com a associació11, els socis posen en comú, de forma estable i permanent, els seus 

coneixements i activitats per a aconseguir les finalitats de l’associació. El seu funcionament 

és democràtic i està reglat per la Llei 18/1977, d’1 d’abril, reguladora del dret d’associació 

sindical. 

Els recursos materials dels que disposa l’associació són: el web (es comprarà un domini a 

Internet, que durà el mateix nom del projecte i serà la base d’operacions), correus 

electrònics corporatius i personalitzats per a l’equip gestor, programari i diferents aplicacions 

(de software lliure) i ordinadors i telèfons mòbils (aportació personal de cada soci). La seu de 

l’associació serà en una sala cedida (en horari convingut) de l’Associació de Veïns de Sant 

Antoni (tal i com acostuma a fer amb les diferents entitats del barri), situada a l’Avinguda 

Mistral. 

Identificació i descripció dels agents que intervenen en el projecte 
A part de l’associació gestora, es poden identificar altres agents implicats que intervenen en 

el projecte de forma directa: 

Del sector públic es destaquen les diverses entitats de titularitat pública que s’impliquen 

fent promoció del projecte amb els joves creadors o també cedint espais per a l’escenificació 

o interpretació de les obres, com són: l’Institut del Teatre (de la Diputació de Barcelona) i els 

centres cívics del Poble-sec i del barri de Sant Antoni (de l’Ajuntament). 

Amb aquestes mateixes funcions de cara al projecte, es destaquen altres agents del sector 

privat: El Conservatori Superior de Música del Liceu i el Taller de Músics (implicant als joves 

creadors amb la seva participació al projecte) i els diferents locals d’oci i restauració de 

titularitat privada que cedeixen els seus espais per a la representació i interpretació d’obres. 

En quant a associacions sense ànim de lucre, és significativa l’aportació i col·laboració de 

l’AAVV de Sant Antoni cedint l’espai per a la seu del projecte i els seus recursos, contactes, 

experiència i engranatges amb les diferents associacions dels tres barris del voltant del 

Paral·lel per tal de fer difusió, promoció, publicitat i donar cohesió de context al projecte.  

Per al desenvolupament del projecte, també es buscarà la col·laboració d’altres agents 

d’iniciativa privada (promotors, partners, patrocinadors, col·laboradors amb serveis i mitjans 

de comunicació, etc.), de l’Administració pública (en tots els seus nivells, com a 

subvencionadors del projecte), de professionals independents (com a col·laboradors, 

investigadors, professionals del sector, voluntaris, mecenes o donants) i d’altres entitats 

                                                        
11 L’estructura de l’associació ja està especificada a l’apartat de l’anàlisi intern de l’organització gestora de les 
bases contextuals del projecte 
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sense ànim de lucre amb les quals es treballarà per aconseguir la seva implicació en el 

projecte com a associacions potencialment interessades en el seu èxit, com poden ser 

l’Associació d’Actors i Directors de Catalunya, FEM Paral·lel (de la Fundació El Molino), 

Associació de Músics i Animadors Professionals per Espectacles Infantils, Associació de 

Professionals de la Dansa de Catalunya, Associació de Professionals del Circ de Catalunya, 

Associació de Companyies de Professionals del Circ de Catalunya, Associació de 

Companyies de Dansa de Catalunya, Associació Professional de Teatre per a Tots els 

Públics, Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya i la Delegació catalana de la 

Asociación de Empresas de Distribución y Gestión de las Artes Escénicas. 
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III - PRODUCCIÓ DEL PROJECTE 

13. PLANIFICACIÓ DE LA PRODUCCIÓ DEL PROJECTE 
En el següent cronograma estan llistades les tasques previstes12, agrupades funcionalment 

(marcades en diferents colors) i temporal, on queda palesa la seva seqüenciació i 

dependència amb fletxes (quina s’ha de fer obligatòriament abans d’una altra) i la seva 

temporalització (data prevista d’inici i de final). Serveix com a esquema de treball per a tot 

l’equip, en cada reunió setmanal de seguiment del projecte s’avaluarà el seu compliment o 

possible desviament i es proposaran mesures de correcció. 

La majoria de les tasques es duran a terme per tot l’equip gestor del projecte, de totes 

maneres, als annexos de l’apartat “Anàlisi intern de l’organització gestora” es van detallar les 

tasques concretes a realitzar per part de cada membre de l’equip. 

                                                        
12 Als annexos es pot llegir el llistat de tasques a desenvolupar a mida més gran.  
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14.  ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I DE RECURSOS HUMANS 
Estructura de l’organització formal 
Tal i com s’ha explicat en l’apartat “Anàlisi intern de l’organització gestora”, cadascun dels 

cinc membres de l’equip s’encarregarà d’un departament (segons el rol més afí a la seva 

formació13), que són: Direcció, Comunicació, Gestió, Coordinació d’arts escèniques i 

Coordinació d’arts musicals. Tot i que per a la institució de l’associació cal una Junta de 

Govern, amb els càrrecs de president, secretari, tresorer i dos vocals, tots cinc càrrecs seran 

rotatius i la coordinació real de l’associació serà horitzontal. 

L’equip seguirà bàsicament una combinació de dues orientacions: orientació cap a la 

persona i l’orientació cap a la tasca. D’aquesta manera, cada membre —seguint la seva 

pròpia motivació personal— obtindrà el que busca a la vegada que les diferents accions que 

realitzarà estaran enfocades a aconseguir els objectius. 

Funcionament intern de l’organització 
L’equip ha acordat els espais de regulació i seguiment següents14: 

 Reunions de coordinació del projecte 

 Reunions de coordinació del grup, de seguiment i avaluació del projecte 

 Reunió d’avaluació de resultats 

 Assemblea General 

A part d’aquestes reunions regulars establertes, se’n poden convocar altres d’extraordinàries. 

Caldrà, però, consensuar la seva necessitat per part de tot l’equip. Són de periodicitat 

indeterminada i amb funcions i assistents a concretar depenent dels diferents temes a tractar.  

Les relacions exteriors s’establiran bàsicament amb l’Ajuntament, per a temes 

d’infraestructures i equipaments públics, i amb altres associacions i entitats dels tres barris i 

districtes participants del projecte (detallades a l’apartat “Model de gestió”). Aquestes 

relacions seran assumides pels departaments de Direcció i de Gestió, tot i que tindrà 

col·laboracions específiques dels altres departaments (especialment el de Comunicació). 

El sistema de presa de decisions és fonamentalment el consens, pel qual són necessaris el 

respecte, la paciència i la creativitat de cada membre de l’equip. El procés per consensuar una 

decisió pot ser lent ja que es pretén dissenyar una col·lectivament reunint les millors propostes 

                                                        
13 Als annexos del primer apartat, “Bases contextuals del Projecte”, es poden consultar l’organigrama, 
els CV de tots els components de l’associació, així com les funcions a desenvolupar per cadascú dins 
de l’associació i de cara al desenvolupament del projecte. 
14 Als annexos d’aquest document es poden consultar les característiques de cadascuna d’aquestes 
reunions establertes (periodicitat, nombre, funcions…) 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aportades. Les decisions més importants, tant per a l’associació com per al projecte, es basaran 

en les polítiques i normes prèviament acordades.  

En cas de necessitar resoldre conflictes, els acords de compromís (trobar una decisió 

intermèdia entre dues parts que discrepin sobre algun tema) seran el punt de partida a partir 

del qual s’anirà desenvolupant una solució satisfactòria per a totes les parts. Altres mitjans 

de resolució de conflictes utilitzats seran: les recerques o sondejos d’opinió i les votacions 

(per a temes menors i secundaris). 

Criteris sobre el tractament dels recursos humans 
La forma de treballar serà el treball en equip, ja que permet millor la sinergia de 

coneixements i informacions, dóna la possibilitat de compartir perspectives diverses, fa que 

s’acceptin millor les decisions (si tothom ha col·laborat en prendre-les) i es fomenta la 

motivació cap el projecte (creant sentiment de pertinença amb la participació, la comunicació 

i l’intercanvi). Perquè funcioni, l’equip durà una coordinació participativa, compartirà i farà 

assumir a tots els objectius del projecte, les estratègies, el repartiment de tasques i el temps. 

El tractament es basarà en el protagonisme i la participació activa dels membres de 

l’associació. Es basarà en el treball en equip, la delegació de funcions, l’autonomia, 

l’autoorganització i l’assumpció de responsabilitats per part de tots els membres de l’equip.  

Previsió de l’avaluació del treball de l’equip 
S’elaborarà entre tots un manual de procediments que concreti els objectius que es volen 

assolir com a equip, les normes bàsiques del treball, l’organització i els mecanismes de 

funcionament, els sistemes d’informació i comunicació i la manera com s’avaluarà el treball 

fet i el nivell d’assoliment dels objectius. L’avaluació de l’organització es farà tant en funció 

de la satisfacció personal de cada membre com per la seva capacitat per aconseguir els 

resultats previstos (eficiència). En la reunió d’avaluació de resultats, es tindrà en compte:  

 Grau d’acompliment dels objectius proposats per l’equip,  

 Grau d’acompliment de les funcions o responsabilitats dins de l’equip,  

 Responsabilitat individual per l’acompliment de compromisos personals contrets amb l’equip,  

 Actituds amb el grup,  

 Formalitat en la realització de les feines,  

 Aprofitament del temps, 

 Aprofitament de l’esforç realitzat,  

 El clima creat en el procés. 
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15.  COMUNICACIÓ 
15.1. Definició de la imatge del projecte 

La comunicació del projecte serà dirigida per la persona encarregada del Departament de 

Comunicació de l’associació. Els dissenys utilitzats seran duts a terme pel propi equip 

gestor, per tal de minimitzar els costos. Es crearà una imatge del projecte atractiva i 

recognoscible per als joves creadors en arts escèniques i musicals d’entre 21 i 39 anys 

(públic beneficiari i receptor del projecte).  

El missatge que es vol transmetre és el d’un projecte amb afany de renovació, 

transformació, de voler fer despertar, innovar, modernitzar, fer reaccionar… I relacionar 

aquestes accions amb les arts escèniques i musicals i les qualitats de joventut, energia, 

força, vitalitat i creativitat. Es fomentarà aquesta imatge a través de: 

 disseny  del logotip i de la imatge corporativa (elecció de tipografies i colors) 

 disseny del marxandatge específic per a aquest públic objectiu 

 disseny de la cartelleria, fulletons i programes (tant impresos com digitals) 

 disseny del web del projecte i de la seva imatge en les diferents xarxes socials que 

s’usaran (Facebook, Twitter i Youtube). 

Aquesta imatge haurà de reflectir-se en totes les publicacions, presentacions, fulletons, 

programes, productes de marxandatge, paper de carta, mailings electrònics, etc. que es 

dissenyin per a la comunicació i difusió del projecte per tal de dotar-los d’una imatge comuna.  

 

15.2. Relacions amb l’entorn del projecte 
Es tindrà cura, especialment, de les relacions amb els següents agents: 

 Entitats educatives d’arts escèniques i musicals, particularment amb les tres 

participants del projecte (en el seu inici): Conservatori Superior de Música del Liceu, Taller 

de Músics i Institut del Teatre. 

 Professorat, estudiants i llicenciats en arts escèniques i musicals, particularment dels 

tres centres mencionats. 

 Mitjans de comunicació, sobretot l’especialitzat en cultura i molt particularment els líders 

d’opinió en arts escèniques i musicals de la ciutat de Barcelona en diferents blogs i xarxes 

socials d’Internet. Cal tenir en compte, però, que aquesta relació és de doble sentit: l’equip 

gestor pot demanar als mitjans de comunicació que difongui les activitats del projecte, però 

també s’ha d’estar receptiu a les seves peticions, que en la mesura del possible, caldrà 

atendre i resoldre. Les eines bàsiques per a aquesta relació seran: les convocatòries, 

rodes i notes de premsa. En tots els materials proporcionats als mitjans de comunicació hi 
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haurà el telèfon i el correu electrònic per contactar amb el responsable del Departament de 

Comunicació de l’associació. Pel que fa als mitjans de comunicació digitals, es procurarà 

establir enllaços i comunicacions amb blogs i revistes digitals especialitzades, assentar 

contactes amb bloggers especialitzats i aconseguir enllaços direccionats del seu blog o 

revista digital al web i xarxes socials del projecte i de l’associació. També es procurarà 

aconseguir la inserció de publicitat del projecte en els diferents mitjans de comunicació 

acordant una rebaixa de preu a canvi de prestacions (presència del logotip com a 

patrocinador) i la inserció del logotip del projecte a les pàgines webs dels mitjans de 

comunicació i l’enllaç redireccionat al web del projecte. 

 Relacions internes entre els membres de l’equip gestor: aquestes tasques seran 

dirigides pel responsable del Departament de Comunicació. Aquesta comunicació interna 

serà entre tots els membres de l’equip, més els possibles socis, voluntaris i col·laboradors 

que puguin anar adherint-se. S’usaran les eines següents: 

o Butlletí digital intern: que inclourà material informatiu, d’opinió i de reconeixement on 

es donarà a conèixer qui participa activament. La seva periodicitat serà, com a mínim, 

mensual i tothom hi podrà participar escrivint-hi. 

o Tauler d’anuncis: Un espai, en la pròpia seu, on penjar la informació important. 

o Bústia de suggeriments: Una urna on poder fer recomanacions i proposar idees. 

També digital a través de l’espai web i del correu electrònic. 

o Línia oberta: adreça de correu electrònic i el telèfon. 

o Reunions de coordinació del grup (mensuals) i l’Assemblea General de l’associació 

(anual). 

o Memòria anual: per donar a conèixer tot allò que fa l’associació però a la vegada és 

una eina polivalent, ja que es pot utilitzar com a comunicació externa. 

 Relacions amb els diferents patrocinadors15. 

Els primers patrocinadors del projecte són els locals i equipaments culturals que cedeixen 

els seus espais per a la realització de les seves activitats: l’Associació de Veïns del barri de 

Sant Antoni, Federal Café, Ébano, Escalera de incendios, Tinta Roja – espai d’art bar, LA 

PAPA – Associació de Performers Artistes i Poetes, Bohemius Cafè Art, La Confiteria, 

Libélula Bar, Bar Caramba, London Bar, Centre Cívic Cotxeres Borrell i Centre Cívic d’El 

Sortidor (aquests dos últims de titularitat pública, administrats per l’Ajuntament de 

Barcelona). 

                                                        
15 Als annexos hi ha esplicitades les recerques de relacions amb possibles patrocinadors, així com els 
punts forts del projecte (motivacions per als patrocinadors) i estratètiges i accions per a seduir-los. 
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15.3. Pla de difusió 
Com s’ha explicat en l’apartat de “Destinataris”, el públic receptor del projecte s’informa de 

les ofertes culturals de la ciutat amb el que té més presència i moviment a Internet, a les 

xarxes socials i al que en diuen allà els líders d’opinió. Sobre aquestes dades, doncs, s’ha 

dissenyat la publicitat i la promoció del projecte. S’utilitzaran productes de comunicació tant 

impresos com digitals, tot i que es donarà prioritat als segons ja que són els que 

majoritàriament utilitza el nostre públic objectiu (el 77,4%) i tenen un cost més assequible. 

PRODUCTES DE COMUNICACIÓ I QUANTITATS RESPECTIVES DE CADA TIPUS 
Impresos Digitals 

 Guia impresa oficial del projecte. 
o 100 (núm. variable segons pressupost) per 

als patrocinadors i mitjans de comunicació. 
 Programes de mà de cada activitat. 
o 2.000 a dues tintes repartits en els espais 

on es duguin a terme les activitats i lliurats 

directament per l’equip gestor a cada lloc 

seguint el calendari de cada activitat. 
 Cartelleria, banderoles i rollers a les façanes 

dels diferents equipaments i locals privats on 

es duran a terme les activitats del projecte. 
o 12 de cada (36 en total), a 4 tintes, un a 

cada equipament i visibles al llarg del 

calendari de les activitats del projecte. 
 Dossier i notes de premsa. 
o S’editaran tants com rodes i convocatòries 

de premsa es convoquin. 
 Publicitat a revistes especialitzades. 
o S’acordarà rebaixa de preu a  canvi de 

prestacions: presència del logo de la revista 

com a patrocinadora del projecte 
 Marxandatge divers. 
o Disseny estudiat per al públic objectiu. 

Quantitat segons pressupost. Venda a la seu 

de l’associació, als diferents centres 

educatius i locals participants. 

 Guia digital oficial del Projecte. 
o Descàrrega disponible des del portal web 

de l’associació i dels patrocinadors. 
 Aplicació per a dispositius mòbils. 
o Disponible a la venda i descàrrega des del 

propi web de l’associació i de les 

aplicacions de cerca i descàrrega 
 Butlletins electrònics del projecte (enviats 

setmanalment per la pròpia associació) i  

butlletins de les empreses patrocinadores, 

dels locals on es duran a termes les activitats 

del projecte i de l’Ajuntament de Barcelona. 
 Pàgina web i xarxes socials del projecte 

(Facebook, Twitter i Youtube) i pàgina web i 

xarxes socials dels patrocinadors: amb 

inserció del logotip i redireccionalitat a la 

pàgina web del projecte. 
o Implementació continua de continguts 

 Informació i publicitat a webs i blogs 

especialitzats en arts escèniques i musicals. 
o Enviament de notes de premsa i 

d’informació constant a bloggers, líders 

d’opinió en el sector i revistes digitals. 
 Venda online de pòsters i fotografies digitals 

del projecte com a fons d’escriptori. 
o En el propi web de l’associació. 
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Per a la previsió del mètode d’avaluació de l’impacte de la difusió, el Departament de 

Comunicació (amb ajuda i col·laboració dels altres departaments de l’associació) 

s’encarregarà de seguir els indicadors de control: 

Tipus d’activitats Indicadors de realització Indicadors de resultats 
Concerts, activitats i actes Núm. realitzats Núm. d’assistents 
Difusió en mitjans de 
comunicació 

Núm. d’actes de difusió Auditoria de comunicació 

Publicacions realitzades Núm. publicacions externes  % publicacions distribuïdes 
o editades 

 Núm. punts de distribució 
Informació a través pàgines 
web i xarxes socials 

 Núm. webs 
 Núm. xarxes socials 
 Núm. pàgs. indexades als 

cercadors amb el Projecte 
 Núm. de pàgines que enllacen 

amb la pàgina del Projecte 
(dades ofertes a partir 
d’Alexa.com) 

 Núm. mitjà de visites 
 Quin PageRank ha 

aconseguit el web del 
Projecte? 

 Núm. de seguidors a les 
xarxes socials 

 Quina posició ocupa el web 
del Projecte en el rànquing 
d’Alexa.com? 

Informació a través de 
qualsevol tipus de cartelleria 

Núm. suports publicitaris Auditoria de comunicació 

Marxandatge Núm. de productes realitzats  Núm. de vendes per 
producte 

També s’encarregarà de realitzar una auditoria de comunicació amb diferents tècniques 

d’estudi per tal d’obtenir valoracions qualitatives (i no només quantitatives) dels resultats del 

pla de comunicació: enquestes, entrevistes, anàlisi dels canals de comunicació, observació 

dels fluxos informatius, anàlisi dels missatges i dels canals emprats, com apareix reflectida 

l’organització i el projecte en els mitjans de comunicació, webs alienes, blogs, xarxes socials…  
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15.4. Pla de patrocini 

PATROCINADOR   
QUANTITAT 
ECONÒMICA 
(IVA no inclòs) 

CONTRAPRESTRACIONS 

PATROCINADOR 
D’UNA 

PRODUCCIÓ 
CONCRETA 

(a escollir d’entre 
un llistat de 
possibles) 

Fins a  
2.000 € 

 Logotip a tota la cartelleria d’aquella obra. 
 Roller i logo visible a les rodes de premsa d’aquella obra 
 Roller a l’entrada de l’espai on s’escenificarà. 
 Projecció del logo a l’espai escènic abans i després de 

l'actuació i en els intermedis (de 2 a 15 minuts). 
 4 entrades dobles de primera qualitat. 
 Logo i link direccionat al web de l’empresa inserits al web 

de l’associació durant el calendari d’escenificació. 
 Oportunitat per a l’empresa per repartir fulletons o materials 

rellevants el dia de la representació. 
 Inserció del logotip al vídeo resum de la producció. 
 Agraïment i reconeixement a l’inici de l’espectacle. 

PATROCINADOR 
COL·LABORADOR 

De 2.000 € a 
5.000 € 

 Totes les contraprestacions anteriors, però amb un 
calendari més ampli i establert en el conveni 

 Inserció del logo de l’empresa a la cartelleria de les 
activitats de l’associació, a la publicitat de l’entrada dels 
diferents equipaments culturals i locals i al carrer durant el 
temps establert en el conveni. 

 De 5 a 10 entrades dobles de primera qualitat (depenent de 
l’import) al llarg del calendari del projecte. 

PATROCINADOR 
ANUAL  

De 5.000 € a 
15.000 € 

 Totes les contraprestacions anteriors, però al llarg de tot 
l’any de durada del projecte 

 Pàgina completa de publicitat en els programes de mà. 
 Mitja pàgina de publicitat en catàlegs anuals, revistes i 

altres publicacions de l’associació. 
 Introducció i exhibició del logotip de l’empresa a seminaris, 

tallers, cursos, conferències i altres activitats de 
l’associació. 

 Informació de primera mà sobre totes les activitats de 
l’associació. 

 Inserció del logotip als vídeos resums de les obres 
representades o interpretades. 

 5 entrades dobles per a cada obra del projecte. 

PATROCINADOR  
DE PLATÍ 

A partir de 
15.000 € 

Totes les contraprestacions del  Patrocinador Anual més: 
 Signatura protocol·lària del conveni de patrocini amb 

presència dels mitjans de comunicació. 
 Espectacle privat a escollir d’entre una llista. 
 Estudi de la possibilitat de naming rights (incorporació del 

nom del patrocinador al nom del projecte). 
 Logo a tots els productes de marxandatge del projecte. 
 Presència d’algun membre de l’empresa a cada roda de premsa 
 Altres que puguin interessar: contraprestacions a mida. 
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16.  FACTORS INFRASTRUCTURALS I TÈCNICS 
Per al treball de l’associació bàsicament s’utilitzaran dos espais: la seu (en un espai cedit 

per l’Associació de Veïns del barri de Sant Antoni en un horari convingut, completament 

moblat i amb instal·lacions per a telèfon i internet) i una sala d’uns 50 m2 que es llogarà (al 

mateix barri) per a emmagatzemar material per a les diferents representacions i 

interpretacions de les obres. 

Altres espais imprescindibles per al projecte, són els que els diferents locals i equipaments 

culturals cedeixen per a dur a terme les activitats16, són tots espais variables d’entre 20 a 40 

m2, depenent de les seves característiques es durà a terme creacions d’arts escèniques 

concretes o creacions musicals. 

En quant a materials, el mobiliari necessari per a la sala de lloguer seran prestatges, 

armaris i taquilles per emmagatzemar tot el material tècnic propi de les activitats, el qual 

podrà ser de compra (el que l’equip gestor consideri imprescindible i recorrent en la majoria 

de produccions: micròfons de peu, altaveus, focus, faristols, projectors…) o de lloguer. 

Aquest material és variable depenent de cada obra i segons les preferències de cada 

creador. Cal tenir en compte que la majoria d’espais cedits ja disposen de material tècnic per 

a les arts escèniques i musicals, ja que són locals i equipaments amb experiència en 

espectacles en viu. En un futur es valorarà la possibilitat que el material que hagi comprat 

l’associació pugui estar disponible en lloguer, per tal de generar uns ingressos. Els 

responsables dels departaments de Coordinació d’arts escèniques i musicals seran els 

encarregats d’avaluar el funcionament del material tècnic que cedeixi cada espai, de 

demanar el lloguer del material necessari per a l’escenificació o interpretació de l’obra, de la 

temporalització del lloguer i del seu retorn. Aquests mateixos departaments seran els 

responsables del manteniment del material comprat, de la seva ordenació, localització, 

manteniment, catalogació i calendari d’ús. 

Part de l’equipament tecnològic de moment correrà a càrrec de cada membre de l’equip, 

com els ordinadors portàtils i els telèfons, només es compraran impressores i escàners. 

 Equipament 
tecnològic Material tècnic Material per a l’espai 

de l’associació 
Propi de 
l’equip 

5 ordinadors portàtils 
5 telèfons 

1 equip de so, 3 làmpares de 
taula, 1 reproductor de CD 

Material divers 
d’oficina 

Compra 1 impressora  
1 escàner 

5 Faristols, 2 micròfons de peu, 1 
projector, 2 altaveus, 1 focus PAR 

1 armari de 1’8mx2m 
1 prestatgeria de 
1,5mx2m 

                                                        
16 Als annexos de l’apartat “Activitats” de la definició del projecte es va incloure una fitxa detallada de 
cadascun d’aquests espais i s’especificava l’activitat més adient a realitzar-hi. 
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17.  FACTORS JURÍDICS 
El projecte serà de gestió directa pel propi equip gestor, que s’organitzarà en una associació 

empresarial privada. En ser una associació de nova creació, caldrà redactar l’acta fundacional 

de l’associació, els seus estatuts, el reglament intern de funcionament i inscriure-la al Registre 

general de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de Catalunya.  

Les úniques persones contractades seran les cinc sòcies de l’associació i que formen 

l’equip gestor del projecte. Seran contractes de durada determinada, però en cas d’èxit i de 

continuïtat del projecte, s’estudiarà passar a contractes indefinits.  

El Departament de Gestió serà el responsable de redactar, complimentar i mantenir la 

relació amb la gestoria pels temes tant laborals com fiscals; així com de supervisar els 

diferents documents a elaborar: 

 Es signaran convenis de col·laboració amb els diferents locals i equipaments culturals 

que cedeixen els seus espais per al desenvolupament de les activitats del projecte. No 

serà necessària la contractació d’assegurances ja que aquests espais ja disposen de les 

seves pròpies en vigor. Caldrà redactar una clàusula en els diferents convenis que així ho 

especifiqui, així com també caldrà que l’espai declari complir les normes del Decret 

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

recreatives i on s’especifiquen les obligatorietats de compliment de compatibilitat acústica, 

de prevencions acústiques especials, suficiència dels accessos i dels serveis de mobilitat, 

requisits constructius, prevenció i seguretat en cas d’incendi, etc. 

 Es signaran també convenis amb les entitats sense ànim de lucre que s’involucrin en el 

projecte, en especial l’AAVV del barri de Sant Antoni i d’altres associacions dels tres barris 

i districtes on es realitzarà el projecte i es vulguin implicar en la seva difusió i comunicació. 

 Es buscaran patrocinadors diversos amb qui s’establiran contractes de patrocini. 

 Es redactaran convenis amb els diferents creadors que hagin estat escollits per a 

presentar la seva obra al projecte, conforme que és de la seva propietat i que no la tenen 

inscrita en cap registre. En cas contrari, caldrà aplicar els mecanismes de legislació vigent 

en quant a drets d’autor. 
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18.  FACTORS ECONÒMICS I FINANCERS17 
Pel volum de les necessitats del projecte, la inversió inicial per posar en marxa l'associació 

serà coberta amb els recursos propis; és a dir, pel capital social de la societat, que 

arribarà als 50.000 €18. 

La font d’ingressos de l’associació es diversificarà de la manera següent: participació en els 

ingressos de la taquilla, en els beneficis d’algunes consumicions dels locals, per la 

programació de l’obra en algun teatre (si es donés el cas), per la possible “explotació” de 

l’obra per gravació, edició… (si es donés el cas); quotes d’inscripció al projecte i als serveis 

professionals ofertats, patrocini, micromecenatge i donacions i ingressos de publicitat en el 

web de l’associació i de marxandatge. 

Les despeses per al desenvolupament de l'activitat són de caràcter divers: lloguers de 

materials, promoció i publicitat, transports i nòlits, remuneració de personal i altres despeses 

que es generen per cobrir esdeveniments especials, com l'assistència a festivals i activitats 

involucrades (relacions públiques, recepcions i despeses d'estrena…).  

Pressupost detallat per partides amb la seva procedència i despeses previstes 
i el seu destí, amb projecció de compte de resultats per als pròxims 3 anys 

PROJECCIÓ COMPTE DE RESULTATS ANYS 2014-2016 
CONCEPTES Any 2014 Any 2015 Any 2016 

INGRESSOS       
Ingressos de taquilla i % consumicions 30.000,00€ 32.400,00€ 34.992,00€ 
Participació en la programació / explotació de l’obra 8.000,00€ 15.000,00€ 18.000,00€ 
Quotes d’inscripció al projecte 13.750,00€ 8.400,00€ 8.988,00€ 
Quotes d’inscripció serveis professionals ofertats 12.210,00€ 8.793,75€ 9.409,31€ 
Ingressos Patrocini 30.000,00€ 36.750,00€ 39.322,50€ 
Ingressos de micromecenatge i donacions 6.000,00€ 5.500,00€ 6.000,00€ 
Ingressos de publicitat i marxandatge 18.000,00€ 20.000,00€ 22.000,00€ 
       
TOTAL INGRESSOS 117.960,00€ 126.843,75€ 138.711,81€ 
        
COSTOS VARIABLES       
Lloguers de material -1.200,00€ -1.500,00€ -1.800,00€ 
Mà d’obra indirecta -9.000,00€ -11.000,00€ -11.500,00€ 
Promoció i publicitat -2.500,00€ -3.000,00€ -3.800,00€ 
Transports i nòlits -500,00€ -650,00€ -700,00€ 
Altres despeses de prestació de serveis -2.400,00€ -3.800,00€ -4.500,00€ 
TOTAL COSTOS VARIABLES -15.600,00€ -19.950,00€ -22.300,00€ 
MARGE BRUT 102.360,00€ 106.893,75€ 116.411,81€ 

                                                        
17 Als Annexos es pot consultar el Pla econòmic- financer complet 
18 Es pot consultar el Balanç de la situació inicial del projecte a 1 de gener de 2014 als annexos 
(“Pla econòmic-financer). 
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COSTOS FIXES       
Arrendament sala per emmagatzemar  -3.600,00€ -3.780,00€ -3.840,00€ 
Personal laboral -42.000,00€ -43.260,00€ -44.557,80€ 
Serveis comunicació web i Internet -500,00€ -450,00€ -400,00€ 
Serveis professionals independents -1.800,00€ -1.836,00€ -1.872,72€ 
Material d’oficina -600,00€ -400,00€ -350,00€ 
Reparació i conservació -450,00€ -450,00€ -450,00€ 
Subministraments -1.700,00€ -1.754,00€ -1.891,70€ 
Tributs -300,00€ -306,00€ -312,12€ 
Amortitzacions -800,00€ -800,00€ -800,00€ 
Altres despeses -2.000,00€ -2.550,00€ -2.601,00€ 
TOTAL DESPESES FIXES -53.750,00€ -55.586,00€ -57.075,34€ 
Bº ABANS D’INT. I IMP. 48.610,00€ 51.307,75€ 59.336,47€ 
Costos financers -4.800,00€ -4.800,00€ -4.800,00€ 
Bº ABANS D’IMPOSTOS 43.810,00€ 46.507,75€ 54.536,47€ 
Impost de Societats 30%  -13.143,00€  -13.952,33€ 
BENEFICI NET 43.810,00€ 33.364,75€ 40.584,15€ 
 

Pla de tresoreria 
Calendari previst d’ingressos i de pagaments: 

Per tal de compensar els possibles desajustaments, s’ha contactat amb dues entitats 

financeres a les que se’ls ha exposat el pla financer del projecte i han promès finançament 

amb una Pòlissa de crèdit. És la forma de finançament més econòmica del mercat, ja que 

els interessos es calculen en funció del capital disposat. 

Control i gestió del pressupost 
El control pressupostari es realitzarà de forma metòdica i regular (mensualment) el que 

permetrà establir comparacions entre la previsió i la realització final. Els resultats es 

plasmaran en l’anàlisi de desviacions que elaborarà el responsable del Departament de 

Gestió. Aquest anàlisi ajudarà a actuar i a posar en marxa els diferents tipus d’accions per 
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tal de modificar les activitats futures (si les desviacions són negatives). Caldrà exposar en 

una reunió de coordinació del grup les desviacions que hagin hagut, ja que aquestes 

impliquen mesures de correcció i caldrà que es proposin les accions correctives 

oportunes. A final d’any es presentaran els resultats i es discutirà i consensuarà el 

pressupost per a l’any següent. 

19. PROCÉS D’AVALUACIÓ 
Tot l’equip gestor durà a terme una autoavaluació del projecte durant tres fases: la fase de 

planificació, durant l’execució (de forma contínua en les reunions setmanals per al 

desenvolupament del projecte i, de manera més detinguda, trimestralment en les reunions 

de coordinació del grup) i, sobretot, a final de l’any. Així doncs, es realitzarà una avaluació 

tant formativa com sumatòria i s’avaluaran tres grans apartats: els resultats, el procés i la 

definició del projecte. També hi ha la intenció de valorar l’impacte del projecte, però és 

una avaluació que es preveu dur a terme a llarg termini. 

Cada avaluació constarà de tres etapes: una descriptiva que recollirà totes les dades, una 

comparativa amb els resultats esperats i una altra analítica amb les valoracions que es 

vulguin ressaltar. Per a les dues primeres etapes s’utilitzaran mètodes de medició amb 

indicadors prefixats en la fase de disseny del projecte. Per a l’etapa analítica es poden 

seguir com a referència les preguntes orientadores: 

 

Què 
s’avalua? Instruments Indicadors  

(mostrar valor desitjat i el real) 
Preguntes orientadores 
(cal argumentar el sí o el no) 

 Memòria anual de 
les activitats. 

 Núm. obres 
representades 

 Núm. espais participants 
 Núm. de públic assistent a 

cada espectacle (venda 
d’entrades) 

 Fitxes d’inscripció 
dels participants 

 Nivell d’estudis, 
especialitat, centre 
educatiu… 

 Enquestes de 
valoració diverses 

 Entrevistes amb 
els diferents 
agents 

 Balanç de la situació 
laboral dels creadors 

 Auditoria de 
comunicació 

 (Veure pàg. 41) 

Objectius 
(eficàcia) 

 Anàlisis i estudis 
elaborats per 
altres entitats 

 Índexs i percentatges, 
censos i estadístiques 

 S’han obtingut els resultats que 
es desitjaven i es preveien a 
l’hora de formular els objectius? 

 S’han aconseguit els canvis i els 
efectes qualitatius i quantitatius 
previstos? 

 Les activitats, s’han assegurat 
tant en nombre com en qualitat? 

 S’ha modificat l’estat dels 
destinataris del projecte?  

 Estan satisfets els destinataris 
amb els resultats i els canvis 
observats? 

 Hi ha hagut efectes i resultats no 
previstos? Si n’hi ha hagut, han 
estat positius o negatius? 

 Han existit elements aliens al 
projecte que n’han determinat els 
resultats? 
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 Cronograma   Núm. tasques 
realitzades/setmana  

 Actes de les 
reunions 

 Núm. realitzades 
 % Assistència 

 Manual intern de 
procediments 

 Grau de compliment 

 Autoavaluació 
interna del grup 

 Grau acompliment  
objectius d’equip 

 Grau d’aprofitament del 
temps 

 Grau relació esforç 
realitzat i resultat obtingut 

 Anàlisi personal  Grau acompliment 
funcions dins l’equip,  

 Grau acompliment de 
compromisos personals 

 Grau formalitat en la 
realització de les feines, 

 Observació directa  Tipus de clima creat 
 Actituds detectades 

 Avaluació impacte 
difusió 

 (Veure pàg. 41) 

 Planimetria i fitxa 
de cada espai 

 Grau adequació cada 
espai per cada activitat 

 Entrevistes amb 
altres agents 

 Núm. de contactes 
realitzats 

 Document anàlisi 
de desviacions 
pressupostàries 

 Núm. desviacions 
mensuals. 

 Núm. positives 
 Núm. negatives 

El procés 
(eficiència) 

 Resultats anuals 
de tresoreria 

 Grau d’ajustament al 
pressupost 

 Quina relació hi ha entre els 
resultats finals i l’esforç realitzat 
(temps, diners i recursos?). 

 Quina relació s’ha establert entre 
treball, temps, productivitat i cost 
del projecte? 

 Quin clima de treball s’ha assolit? 
 Cada membre ha assolit els seus 

objectius a nivell personal? 
 Es podrien haver obtingut 

resultats similars amb menys 
despeses? 

 Quines despeses es van 
preveure i quines s’han produït 
realment? 

 Quant han costat realment els 
productes i els serveis? 

 L’ús dels espais i infraestructures 
han estat eficients? 
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La 
definició 
del 
projecte 

 Enquestes de 
valoració diverses 
tant amb els 
destinataris com 
amb els diferents 
agents relacionats 
amb el projecte 

 Entrevistes amb 
els destinataris 
(beneficiaris i 
públic objectiu) 

 Observació directa 
 Autoavaluació de 

la gestió interna de 
l’equip 

 Grau de valoració  
 Grau de satisfacció per 

les activitats realitzades 
 Grau de sentiment 

d’adequació amb el 
projecte 

 Grau de fidelització del 
públic 

 Núm. de conflictes sorgits  

 Els destinataris plantejats en el 
disseny del projecte han estat els 
que l’han rebut? 

 Hi ha hagut un canvi de 
destinataris al llarg del procés? 

 Han sorgit nous destinataris no 
previstos? 

 Els destinataris s’han sentit 
identificats amb les activitats 
realitzades? 

 Els continguts de les activitats del 
projecte s’han adequat bé al 
context? 

 S’han dut a terme totes les 
estratègies plantejades per a 
assolir els objectius? Quines 
s’han dut a terme i no estaven 
plantejades? Quines no s’han 
realitzat i per què? 

 El model de gestió establert és el 
més idoni per dur a terme aquest 
projecte amb aquestes activitats? 

 

Per a l’avaluació analítica també s’utilitzarà aquesta altra taula per analitzar tant els 

aspectes positius com els negatius que hagin sorgit: 

 Aspectes positius Aspectes negatius 

Element del resultat/procés   

Raó   

Com mantenir-los   

Com modificar-los   
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ANNEXOS 

Dades demogràfiques i sociològiques19 
Població per districtes: 

 TOTAL % Homes % Dones % 
BARCELONA 1.615.985 100,0 768.349 47,5 847.636 52,5 
Ciutat Vella 104.056 100,0 54.967 52,8 49.089 47,2 
Eixample 264.997 100,0 122.307 46,2 142.690 53,8 
Sants-Montjuïc 182.771 100,0 87.974 48,1 94.797 51,9 

 
 
Nombre d’habitants per barri: 

 TOTAL % Homes % Dones % 
BARCELONA 1.615.985 100,0 768.349 47,5 847.636 52,5 
Barris       
El Raval 48.485 100,0 26.417 54,5 22.068 45,5 
Sant Antoni 38.130 100,0 17.734 46,5 20.396 53,5 
Poble Sec-Parc de Montjuïc 40.704 100,0 19.974 49,1 20.730 50,9 

 

Piràmide de la població d’aquests tres barris per edat i sexe: 

El Raval Sant Antoni Poble-sec 

 
 
 
 
Procedència de la població: Nacionalitats 

 TOTAL % Espanyola % Estrangera % 
BARCELONA 1.615.985 100 1.336.255 82,7 279.724 17,3 
Barris       
El Raval 48.485 100 24.919 51,4 23.563 48,6 
Sant Antoni 38.130 100 30.978 81,2 7.158 18,8 
Poble Sec-Parc de Montjuïc 40.704 100 28.826 70,8 11.878 29,2 

 

                                                        
19 Font: Ajuntament de Barcelona, 2011 
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Població estrangera del Raval 
Nacionalitat Núm. de persones % 
Pakistan  4671 21 
Filipines 3556 16 
Marroc 1994 8 
Bangladesh  1558 6 
Equador 1326 5 
Itàlia 1147 4 
Bolívia 1019 4 
Índia 967 4 
França 814 3 
República Dominicana 520 2 
Resta de Nacionalitats 5991 27 
Total 23.563 100 

 

 

Analitzant i comparant les dades veiem que els barris d’El Poble-sec i el Raval són dels que 

presenten major pes de població immigrant de tota la ciutat de Barcelona (el 29,2% i el 

48,6% respectivament), i és una tendència que ha anat en augment aquests darrers anys. El 

barri de Poble-sec té 40.704 habitants, dels quals el 70,8 % són de nacionalitat espanyola i 

el 29,2% estrangers vinguts de Paquistàn, Marroc i Filipines. El barri del Raval és el més 

poblat, amb 48.485 habitants i l’únic que presenta més població masculina (el 54,5%) 

enfront a la femenina (el 45,5%). Els pakistanesos (amb 4.465 persones) és la principal 

comunitat estrangera, seguida dels filipins (3.350 persones) i els marroquins (1.788 

persones). També és destacable l’elevada presència de persones procedents del sud-est 

asiàtic: 1.352 de Bangladesh i 761 de l’Índia.  

Entre els trams 2 i 3 de l’Avinguda Paral·lel, on se situa el projecte i el punt de connexió 

entre els tres barris i districtes, hi trobem gran part de les minories religioses presents a 

Catalunya (tot i la majoritària implantació del catolicisme). Els llocs de culte més 

representatius en aquesta zona són les esglésies evangèliques, els oratoris islàmics, les 

associacions budistes i les esglésies ortodoxes (Generalitat de Catalunya, 2010). Pel que fa 

a les llengües, les més àmpliament parlades són el català i el castellà, el tercer lloc l’ocupa 

l’àrab, seguit del romanès, el gallec i el francès (Generalitat de Catalunya, 2009). 
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Nivells d’instrucció: 

 TOTAL 
Sense 
estudis  
 

Estudis 
primaris / 
Certificat 
escolaritat 
/ EGB 

Batxillerat 
elemental / 
Graduat 
escolar / 
ESO / FP I 

Batxillerat 
superior / 
BUP / COU / FPII 
/ CFGM grau mitjà  

Estudis 
universitaris 
/ CFGS grau 
superior 
 

No 
consta 

BCN 1.417.574 
(100 %) 

141.560 
(10 %) 

304.855  
(21,5 %) 

284.590  
(20,1 %) 

332.081  
(23,4 %) 

353.614  
(24,9 %) 

874  
(0,1 %) 

Barris        

El Raval 42.569 
(100 %) 

4.149 
(9,7 %) 

15.108  
(35,5 %) 

8.134 
(19,1%) 

7.135  
(16,8 %) 

8.024 
(18,8 %) 

19 
(0,0%) 

Sant 
Antoni 

34.236 
(100 %) 

2.679 
(7,8 %) 

6.774 
(19,8 %) 

6.622 
(19,3 %) 

8.483 
(24,8 %) 

9.652 
(28,2 %) 

26 
(0,1%) 

Poble 
Sec-Parc 
Montjuïc 

35.930 
(100 %) 

3.730 
(10,4 %) 

10.650 
(29,6 %) 

7.453 
(20,7 %) 

7.196 
(20,0 %) 

6.888 
(19,2 %) 

13 
(0,0 %) 

 

 

Altes i baixes del Padró i Saldo Migratori dels 3 barris del Paral·lel: 

 ALTES BAIXES 
 

SALDO 
TOTAL Total Naixement Immigració Omissió Total Defunció Emigració Inscripció 

indeguda 
BARCELONA  5.796  125.087  13.887  89.492  21.708  119.291  14.458  56.999  47.834 
          
El Raval   1.737  9.669  477  6.588  2.604 7.932  333  2.679  4.920 
Sant Antoni  229  3.097  293  2.280  524  2.868  378 1.318  1.172 
El Poble Sec- 
AEI Parc 
Montjuïc  

662 5.006  400  3.481  1.125  4.344  346  1.877  2.121 

 
 

 

Les rendes familiars dels barris del Poble-sec i del Raval són inferiors a la mitjana de la 

ciutat de Barcelona (70,8 i 61,6 respectivament). En canvi, la renda del barri de Sant Antoni 

se situa lleugerament per sobre (102,9), però és el barri del districte de l’Eixample amb 

l’índex més baix. Tot i que el Raval i el Poble-sec són els barris amb major nombre absolut 

d’aturats de la ciutat, no representen el pes important de l’atur de Barcelona, ja que en 

xifres relatives cadascun d’aquests barris concentra respectivament el 4,2% i el 3,1% 

d’aquest col·lectiu; així doncs, estan lluny de superar la mitjana de la ciutat (10,5%). 
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Comunicació de la zona20 
 

 

 

                                                        
20 Font: Ajuntament de Barcelona, 2012. Pla de millora i revitalització del Paral·lel. 
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Mapa dels equipaments culturals dels barris 

Equipaments culturals del barri de Sant Antoni i ubicació de la seu de 
l’associació (AVV) 
 

 
Font: Ajuntament de Barcelona, 2010-3 
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Equipaments culturals del Paral·lel 

 

 
 

 Equipament cultural Tipologia Estat Aforament (persones) 
1 Teatre Condal Teatre En funcionament 700 
2 Teatre Victòria Teatre En funcionament 1224 
3 Teatre Apolo Teatre En funcionament 1001 
4 Teatre Tantarantana Teatre En funcionament 145 
5 Teatre Talia-Martínez Soria Teatre Pendent de resolució (600) 
6 Teatre Arnau Teatre Pendent de resolució 520 
7 El Molino Café-Teatre En funcionament 230 
8 BARTS  Café-Teatre  En funcionament 1620 
9 Rouge Bar Musical En funcionament 50 
10 Paddock Bar Musical En funcionament 50 
11 La confiteria Bar Musical En funcionament 50 
12 Mau Mau Bar Musical En funcionament 150 
13 Sala Apolo Discoteca En funcionament 1200 
14 Plataforma Discoteca En funcionament 300 
15 Sala de ball flamenco show Sala de ball En funcionament 400 

 

 

Font: Ajuntament de Barcelona, 2012-2 

 

 



Treball Final de Màster  Montserrat Esquius 

  56 

 

 

Mapa d’equipaments culturals del Raval 

 
 

Font: Tot Raval, 2008 
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Mapa dels nous comerços i activitats econòmiques del Raval 
 

 

 
Font: Tot Raval, 2008 



Treball Final de Màster  Montserrat Esquius 

  58 

Mapa d’equipaments culturals i educatius del Poble-sec 
 

 
Font: Ajuntament de Barcelona, 2010-2 

Evolució dels espectadors i de l'ocupació dels teatres de Barcelona 
Temporades 2007/2008 - 2011/2012 

 

 

 

Font: 
CoNCA, 

2013 
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Característiques de l’assistència a concerts en directe 

 

 
 
 

 
Font: FUNDACC, 2012 
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Conjunt de normatives que regulen les associacions: 
 

 Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions. 

 Llei 7/2012, de 15 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi civil de 

Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. DOGC núm. 6152, de 19.06.2012 

 Llei 10/2011, e 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació 

normativa. DOGC núm. 6035, de 30.12.2011. Aquesta Llei modifica la Llei 25/2010, del 

29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, i 

deroga els articles 30, 31, 32, 36, 37 i 38 de la Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions, 

i el Decret 207/1999, del 27 de juliol, sobre l'estructura i el funcionament del Consell 

Català d'Associacions. 

 Decret 125/2010, de 14 de setembre, de modificació del Pla de comptabilitat de les 

fundacions i les associacions. DOGC núm. 5716, de 16.09.2010. 

 Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les 

fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya. 

 Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 

persones jurídiques. DOGC núm. 5925, de 21.07.2011. 

 Decret 6/2008, de 21 de gener, pel qual s’assignen al Departament de Justícia les 

funcions traspassades a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració 

d’utilitat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a 

associacions i fundacions. DOGC núm. 5056, 25.01.2008 

 Reial decret 1266/2007, de 24 de setembre, de traspàs de funcions de 

l’Administració de l‘Estat a la Generalitat en matèria de declaració d’utilitat pública 

de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a les associacions i 

fundacions. 

 Llei 11/2005, de 7 de juliol, de modificació i derogació parcial de diverses lleis 

relatives a entitats públiques i privades en matèria de personal. 

 Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació. BOE 73, de 

26.3.2002. 

 Decret 206/1999, de 27 de juliol. Reglament d’organització i funcionament del Registre 

d’associacions. DOGC núm. 2944, de 03.08.1999. 
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Organigrama de l’Associació i CV dels seus components  
 

 

 

Departament de Direcció 

Formació: 

• Màster en Gestió Cultural per la UOC 
• Títol Superior de Música pel Conservatori Superior de Música del Liceu, especialitat 

de violí 
• Postgrau en interpretació al Conservatori Superior de Música del Liceu. 

 
 

Experiència professional en el sector: 

• 1998-2011 Concertino de l’Orquestra Simfònica del Vallès. 
• 2008-2011: Membre del quartet de corda StringAlat. Nombroses gires a nivell estatal 

i internacional. 
• 1996-2012. Freelance com a gestora cultural per a companyies de dansa Morena 

Dance o VisualBallet, entre d'altres. Suport al departament de direcció i a l’equip 
artístic de publicitat i comunicació. 

 

Tasques dins l’associació: 

• Responsable del Departament de Direcció. 
• Responsable de la coordinació dels membres l’associació i de la seva comunicació 

interna. 
• Gestionar els molts contactes de què disposa en el món escènic i musical gràcies al 

seu perfil versàtil dins el sector.  
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Departament de Gestió  

Formació: 

• Màster en Gestió i Administració d’empreses, MBA, especialitzat en comunicació 
(Media MBA) per la Universitat Ramon Llull & Media Park.  

• Màster en Gestió Cultural per la UOC. 
• Grau en Direcció escènica i Dramatúrgia per l’Institut del Teatre. 

 
Experiència professional en el sector: 

• 1997- 2011: Freelance. Ajudant de productor executiu i cap de producció en la 
companyia de teatre TeatrPeck. Responsable de més de 10 produccions a nivell 
internacional. 

• 1999-2008: Responsable del departament econòmico-financer de la companyia Els 
Joglars.  
  

Tasques dins l’associació: 

• Responsable del Departament de Finances. 
• Encarregar-se de les estratègies econòmiques i del pla de patrocini. 
• Planificació econòmica i de coordinació tots els projectes. 

 

 

Departament de Comunicació 

Formació: 

• Llicenciat/da en Periodisme per la UOC 
• Postgrau en Màrqueting i Comunicació pel ICPS/UAB 
• Grau en Dansa per l’Institut del Teatre 

 
Experiència professional en el sector: 

• 1998-2011. Ballarina clàssica i neoclàssica en diferents companyies nacionals i 
internacionals. 

• 1996-2012. Periodista freelance i directora d’imatge i comunicació per a diverses 
companyies de dansa com Victor Ullate, Compañía Nacional de Danza i Barcelona 
Ballet. Suport al departament de màrqueting i a l’equip artístic de publicitat de 
l’ITDansa. 
 

Tasques dins l’associació: 

• Responsable de l'àrea de comunicació i publicitat, assumint el disseny i l'execució 
de les estratègies de comunicació.  

• Organitzar rodes de premsa, reportatges, comunicats. 
• Disseny de publicitat, de cartells i del pla de comunicació de l’associació 
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Departament de Coordinació d’Arts Escèniques 

Formació: 

• Grau en Art Dramàtic, especialitat d’Interpretació, a l’Institut del Teatre.  
• Màster en Gestió Cultural per la UOC. 

 
Experiència professional en el sector: 

• 1998-2002: Professor/a de teatre a diverses entitats educatives de Barcelona. 
• 1999- Actualitat: actor/actriu en diverses companyies teatrals. 
• 2007-2011: gestor cultural de la companyia de teatre FMT a Barcelona. 

 

Tasques dins l‘associació: 

• Responsable d’elecció de projectes de qualitat en arts escèniques. 
• Gestionar i adquirir contactes a nivell del sector de les arts escèniques. 
• Establir relacions amb els diferents centres educatius. 

 

Departament de Coordinació d’Arts Musicals 

Formació: 

• Llicenciat/da en Música Moderna i Jazz a l’ESMUC.  
• Títol Superior del Conservatori de Música del Liceu, especialitat de piano 
• Màster en Composició Musical amb Tecnologies a l’ESMUC. 

 

Experiència professional en el sector: 

• 1998-2002: Músic/a a diverses agrupacions musicals clàssiques i modernes a nivell 
nacional. 

• 2007-2011: Professor/a de Piano al Conservatori de Música del Liceu, grau superior. 
• Guanyador/a de diversos premis en concursos i certàmens de composició musical. 

 

Tasques dins l‘associació: 

• Responsable d’elecció de projectes de qualitat en arts musicals. 
• Gestionar i adquirir contactes a nivell del sector de les arts musicals. 
• Establir relacions amb els diferents centres educatius. 
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Gràfic 1 – Penetració dels consums culturals per edat: 

 

Font: FUNDACC, 2012 

 

Gràfic 2 – Variables diferencials dels assistents a concerts: 

 

Font: FUNDACC, 2012 
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Gràfic 3 – Variables diferencials dels assistents a espectacles: 

 

Font: FUNDACC, 2012 
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Fitxes dels locals participants en l’activitat principal del projecte: 

FEDERAL CAFÉ  
Barri: SANT ANTONI 

 
C/ Parlament 39 
08015 Barcelona 

 
Tipus local: cafeteria – bar -restaurant 
 
Titularitat: privada 
 

 
Tipus de clients: Joves d’entre 20 i 39 
anys, moderns, cosmopolites, hipsters…  
 
M2: 250 distribuïts en 3 pisos 
 
Horari dels dies de l’activitat principal: 
divendres de 8:00 a 1:00 i dissabtes de 
9:00 a 1:00  
 
Observacions: Possibilitat de dues 
zones per a l’activitat: una coberta a la 
planta baixa, o descoberta a la terrassa  

 

ÉBANO 
Barri: SANT ANTONI 

 
Avinguda del Paral·lel 124 

08015 Barcelona 
 
Tipus local: restaurant 
 
Titularitat: privada 
 
Tipus de clients: Joves d’entre 20 i 39 
anys, moderns, cosmopolites, hipsters…  
 
M2: 270 
 
Horari dels dies de l’activitat principal: 
divendres i dissabtes de 8:00 a 3:00   
 
Observacions: Al fons del restaurant hi 
ha una zona habilitada per a concerts, 
DJ’s i chillout… Zona molt adient per a la 
interpretació de creacions musicals. 
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ESCALERA DE INCENDIOS 
Barri: SANT ANTONI 

 
C/ Parlament 26 
08015 Barcelona 

 
Tipus local: galeria d’art 
 
Titularitat: privada 
 
Tipus de clients: Joves d’entre 20 i 39 
anys, moderns, cosmopolites, hipsters, 
molt interessats en l’art visual.  
 
M2: 120 distribuïts en dos pisos 
 
Horari dels dies de l’activitat principal: 
d’11 h a 14 h  i de 17 h a 20 h.   
 
Observacions: Espais amplis i diàfans, 
molt adients per a les arts escèniques. 

 
 

 

 

 

 

Centre Cívic Cotxeres Borrell 
Barri: SANT ANTONI 

 
C/ Viladomat 2-8 
08015 Barcelona 

Tipus equipament: centre cívic 
Titularitat: pública 
Tipus de clients: obert a tots els 
ciutadans i ciutadanes: infants, joves, 
adults i gent gran.  
M2: 680 distribuïts en 3 pisos 
Horari dels dies de l’activitat principal: 
divendres de 8:00 a 22:00 i dissabtes de 
10:00 a 21:00 h 
Observacions: el centre cedeix els seus 
espais gratuïtament a les entitats del 
barri. A més, ofereix un espai 
als creadors en arts escèniques per 
desenvolupar els seus projectes artístics. 
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TINTA ROJA – espai d’art Bar  
Barri: Poble-sec 

C/ Creu dels Molers 17 
08004 Barcelona 

 
Tipus local: bar - cocteleria 
 
Titularitat: privada 
 
Tipus de clients: Joves d’entre 20 i 39 
anys, moderns, cosmopolites, molt 
interessats en l’art visual i escènic 
contemporani. 
 
M2: 270 
 
Horari dels dies de l’activitat principal: 
divendres i dissabtes de 20:30 a 3:00 h 
 
Observacions: A les parets de tot el 
local hi ha sempre alguna exposició d’art. 
Disposa d’un gran escenari on 
setmanalment ja es fan espectacles en 
viu. Té un aforament de 100 persones. La 
seva ambientació és molt adient per a 
espectacles de circ i màgia.  

 

 

 

Centre Cívic d’El Sortidor  
Barri: Poble-sec 

Plaça Sortidor, 12 
08004 Barcelona 

Tipus equipament: centre cívic 
Titularitat: pública 
Tipus de clients:  obert a tots els 
ciutadans i ciutadanes: infants, joves, 
adults i gent gran.  
M2: 850 distribuïts en  
Horari dels dies de l’activitat principal: 
divendres de 8:00 a 22:00 i dissabtes de 
10:00 a 21:00 h 
Observacions: el centre cívic El Sortidor 
dóna suport a artistes i companyies 
emergents de teatre, dansa o música de 
Barcelona. Cedeixen l'espai de forma 
gratuïta per a poder assajar, a canvi de 
representacions dels espectacles.  
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LA PAPA – Associació de Performers Artistes i Poetes 
Barri: Poble-sec 
C/ Tapioles 12 

08004 Barcelona 
 
Tipus local: associació i club privat 
 
Titularitat: privada 
 
Tipus de clients: Joves d’entre 20 i 39 
anys, moderns, cosmopolites, molt 
interessats en les arts escèniques 
contemporànies, performances i recitals 
poètics. 
 
M2: 150 amb espai diàfan i petit escenari 
 
Horari dels dies de l’activitat principal: 
divendres i dissabtes de 19:00 a 1:45 h 
 
Observacions: Els seus objectius són  
divulgar l’art de vantguardia de Barcelona 
i Catalunya, en especial la polipoesia, 
ciberpoesia, vídeopoesia, performances, 
teatre i música 

 

 

 

 

Bohemius Cafè Art  
Barri: Poble-sec 
C/ Tapioles 37 

08004 Barcelona 
 
Tipus local: bar – cafeteria 
 
Titularitat: privada 
 
Tipus de clients: Joves d’entre 20 i 39 
anys, moderns, cosmopolites, molt 
interessats en l’art musical i escènic 
contemporani. 
 
M2: 180 
 
Horari dels dies de l’activitat principal: 
divendres i dissabtes de 16:00 a 23:00 h 
 
Observacions: Disposen de diverses 
sales polivalents per a exposicions, 
intercanvis, xerrades, concerts… Tenen 
servei de cafeteria i càtering. 
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Libélula Bar 
Barri: Raval 

C/ Reina Amàlia 26 
08001 Barcelona 

 
Tipus local: bar - restaurant 
Titularitat: privada 
Tipus de clients: Joves d’entre 20 i 39 
anys, moderns, cosmopolites, molt 
interessats en l’art visual i musical 
contemporani. 
M2: 120  
Horari dels dies de l’activitat principal: 
divendres i dissabtes de 20:30 a 3:00 h 
Observacions: Ja tenen experiència en 
concerts en directe, en fan usualment. 
Tenen un petit escenari. Espai adequat 
per a les arts musicals. 

 

 

 

La Confiteria  
Barri: Raval 

 
C/ Carrer de Sant Pau 128 

08001 Barcelona 
 
Tipus local: bar - cocteleria 
 
Titularitat: privada 
 
Tipus de clients: Joves d’entre 20 i 39 
anys, moderns, cosmopolites, molt 
interessats en l’art visual i escènic 
contemporani. 
 
M2: 250 distribuïts en 3 pisos 
 
Horari dels dies de l’activitat principal: 
divendres i dissabtes de 20:30 a 3:00 h 
 
Observacions: Disposa d’un espai 
diàfan al fons del bar  on regularment s’hi 
fan exposicions d’art, trobades i xerrades. 
Espai adequat per a arts escèniques i 
musicals. 
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Bar Caramba  

Barri: Raval 

C/ Carrer la Cera, 57  

08001 Barcelona 

Tipus local: bar 

Titularitat: privada 

Tipus de clients: Joves d’entre 20 i 39 
anys, moderns, cosmopolites, molt 
interessats en l’art visual i escènic 
contemporani. 

M2: 150  

Horari dels dies de l’activitat principal: 
divendres i dissabtes de 20:30 a 3:00 h 

Observacions: Disposa d’un espai on 
regularment es fan espectacles en viu. Té 
un aforament de 90 persones. Espai molt 
adient per a les arts musicals.  

 

 

 

London Bar   

Barri: Raval 

C/ Nou de la Rambla, 34  

08001 Barcelona 

Tipus local: bar musical 

Titularitat: privada 

Tipus de clients: Joves d’entre 20 i 39 
anys, moderns, cosmopolites, molt 
interessats en les arts musicals 
modernes i d’avantguarda. 

M2: 250  

Horari dels dies de l’activitat principal: 
divendres i dissabtes de 14:00 a 3:00 h 

Observacions: Disposa d’un escenari on 
regularment es fan espectacles en viu. Té 
un aforament de 100 persones. Espai 
molt adient per a les arts musicals.  
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Llistat de tasques a realitzar 
 Constitució de l’associació: 

o Reunió dels socis fundadors i redacció de l’acta fundacional de l’associació. 

o Redacció dels estatuts de l’associació 

o Inscripció de l’associació en el Registre general de Dret i d’Entitats Jurídiques del 

Departament de Justícia de Catalunya. 

o Redacció del disseny, avaluació i pressupost del projecte 

 Establiment dels primers contactes i signatura dels convenis: 

o Contactes amb l’AAVV per l’espai de la seu 

o Contactes amb els diferents locals i equipaments culturals (demanar l’espai  i 

disponibilitat horària i de calendari) 

 Disseny de la imatge corporativa 

o Disseny del logotip, marxandatge i cartelleria 

o Disseny, creació del web i de les xarxes socials. 

o Implementació del web i de les xarxes socials. 

 Campanya publicitària i de difusió 

o A través dels propis locals participants 

o Pels tres barris i districtes del projecte 

o Centres educatius d’arts escèniques i musicals 

o A nivell de Barcelona Ciutat 

 Presentació, acceptació i ordenació de creacions 

o Convocatòria de presentació de creacions al projecte 

o Recepció dels projectes i valoració dels escollits 

 Calendarització de cadascun dels projectes 

 Disseny de les necessitats per a cada obra: 

o Previsió de material i lloguer per a cadascun dels projectes 

o Previsió i elaboració de pressupostos 

o Previsió d’actors, intèrprets i músics. 

 Avaluació anual del projecte 

o Avaluació del projecte 

o Preparació del pressupost per a l’any vinent 

o Elaboració de la memòria anual del projecte 
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Funcionament intern de l’organització – Reunions de l’equip gestor 
 Reunions de coordinació del projecte:  

o Nombre: dues per cada obra representada o interpretada al projecte. Total estimat 

de reunions anuals sobre el projecte: trenta-sis. 

o Periodicitat: una després d’haver establert el primer contacte amb el creador i una 

altra tres dies abans de la data de posada en escena o interpretació de l’obra.  

o Assistents: tots els membres de l’equip gestor.  

o Funcions de la reunió: organització general, assignació de feines i tasques, 

constitució i coordinació de grups, revisió i avaluació del treball, normes de 

funcionament, exposició de les activitats desenvolupades, previsió de tasques per a 

la setmana següent i presa de les decisions pertinents. 

 Reunions de coordinació del grup, de seguiment i avaluació del projecte:  

o Nombre: onze.  

o Periodicitat: mensual, possible convocar-la amb una reunió de coordinació del projecte 

o Assistents: tots els membres de l’equip gestor. 

o Funcions: fer l’anàlisi, l’avaluació i el seguiment del treball dels grups, assegurar la 

coordinació, introduir elements de correcció, assegurar la informació i la 

comunicació, concreció i acompliment dels objectius del grup, anàlisi de problemes i 

resolució de conflictes. 

 Reunió d’avaluació de resultats:  

o Nombre de reunions: quatre.  

o Periodicitat: trimestral.  

o Assistents: tots els membres de l’equip gestor.  

o Funcions: avaluació dels resultats a tots els nivells, consecució d’objectius, avaluació 

de l’organització, la metodologia i el funcionament del projecte, pautes per a 

l’elaboració de la memòria, propostes… 

 Assemblea General 

o Nombre de reunions: una.  

o Periodicitat: anual.  

o Assistents: tots els membres de l’equip gestor, socis i col·laboradors (en cas que 

s’afiliessin). 

o Funcions: comunicar els informes elaborats per la junta directiva, debatre i aprovar el 

pla d’actuació i el següent pressupost de l’associació, debatre (i votar en cas 
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necessari) temes d’objectius i estructura de l’associació, escollir (o renovar) els 

membres de la junta directiva, etc. 

 
Relacions amb possibles patrocinadors 
Tot i els valuosíssims patrocinadors (locals privats i equipaments culturals públics 

participants del projecte), es volen aconseguir d’altres que aportin fons econòmics. Per 

aquest motiu, s’ha realitzat una aproximació a la història i als valors de diferents empreses i 

s’han detectat determinades coincidències i sinergies amb la imatge i els valors del projecte 

que fan pensar que una col·laboració, a través d’un patrocini, podria generar beneficis per a 

ambdues institucions, com són algunes empreses del sector tèxtil (Desigual, United Colors 

of Benetton i Munich), ja que se seguiria relacionant la seva marca amb els valors de 

joventut, transgressió, modernitat i innovació amb les quals s’han donat a conèixer. Desigual 

manifesta que vol transmetre una millora constant, innovació, diversió i singularitat i el 

Benetton Group assegura que la seva història està basada en la innovació, en veure on 

altres no hi veuen, d’estar sempre a l’avantguarda i que és un grup receptiu a l’actualitat, a la 

transformació de la societat i que vol contribuir al progrés. 

Cal aprofitar també l’avantatge que dóna la ubicació del projecte, al voltant dels tres barris 

de moda de la ciutat de Barcelona: Sant Antoni, El Raval i Poble-sec. Darrerament a Sant 

Antoni s’hi han anat ubicant locals de restauració que atrauen molt públic jove que 

comparteix els valors de les arts escèniques i musicals. Aquests locals de moda estan 

liderats pel Calders i Federal (al C/ Parlament) i com a restaurants capdavanters en 

innovació, avantguarda i transformació sobresurten Tickets i 41º (tots dos del conegut xef 

Ferran Adrià, situats a l’avinguda del Paral·lel). Tots aquests locals són patrocinadors 

potencials ja que és molt habitual anar a sopar o a prendre alguna cosa abans o després 

dels espectacles; una bona publicitat d’un local proper, és un gran reclam per a assistir-hi un 

cop finalitzat l’espectacle o concert. El mateix succeeix amb la cerveseria Moritz, que té 

totes dues fàbriques (l’antiga i la nova) a la Ronda Sant Antoni. Estrella Damm comparteix 

els valors de modernitat, energia, joventut, rebel·lió… A més que té una llarga tradició com a 

patrocinadors d’esdeveniments. Puig també és una empresa catalana amb clara vocació 

patrocinadora i que, a més, es defineix a si mateixa com a «productora de propostes 

creatives i innovadores per emocionar a tots els nivells». 
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Motivacions per als patrocinadors (punts forts del projecte) 
 El patrocini del projecte amplia i referma la repercussió i la vinculació de l'empresa 

amb el món de les arts escèniques i musicals, la cultura, la modernitat, la transgressió, la 

creativitat, la joventut, la innovació i la qualitat. 

 El mercat de les arts escèniques i musicals ha crescut i s’ha transformat positivament al 

llarg de les darreres dècades, s’ha convertit en un sector arrelat i de gran tradició a 

Catalunya, que al llarg de la primera dècada del segle XXI ha gaudit d’un nombrós volum 

d’activitat. En els darrers quatre anys la xifra d’assistents regulars a espectacles escènics 

a Catalunya ha augmentat un 10% fins a arribar al 27,3%, i la ciutat de Barcelona supera 

notablement la mitjana estatal d’assistència a espectacles escènics (CoNCA, 2013).  

 La ubicació del projecte és un dels seus pilars forts, ja que es troba en el punt de 

confluència de tres barris de moda de Barcelona (Sant Antoni, El Raval i Poble-sec) i que 

mostren gran vocació d’oci, cultura i vida nocturna. És un punt molt ben comunicat a 

través del transport públic i del transport privat (ja que l’Avinguda del Paral·lel i la Ronda 

Sant Pau i Sant Antoni són grans eixos de comunicació de la ciutat). D’aquesta manera, 

totes les cartelleres, les banderoles, els programes… són impactes visuals que milers 

de persones veuen al llarg del dia. 

 L’equip gestor del projecte manté una bona relació amb els mitjans de comunicació, el 

que permetrà que les diferents activitats del projecte siguin sovint notícia.  

 

 
Estratègies i accions concretes per aconseguir seduir al patrocinador. 

El projecte disposa de diversos elements de difusió que es distribueixen per diferents canals; 

el Departament de Comunicació convoca diverses rodes de premsa, redacta diferents notes 

de premsa per cada espectacle, interpretació o notícia; l’equip del projecte treballa 

constantment per la implementació i millora de la pàgina web i de les xarxes socials, que 

són un vehicle essencial de comunicació amb el públic objectiu del projecte. 
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Pla econòmic financer 
L’equip gestor ha dissenyat un pla econòmic financer del projecte per tal de mesurar la 

seva rendibilitat i liquiditat. Perquè el projecte sigui viable des del punt de vista econòmic i 

financer, ha de generar beneficis (encara que no tenen perquè produir-se a curt termini) i, a 

més, no ha de plantejar problemes de tresoreria o liquiditat; és a dir, ha de fer front, a curt 

termini, a tots els pagaments que es produeixin. 

Per dissenyar el pla econòmic financer, s'han seguit els següents passos: 

1. Càlcul de les necessitats d'inversió, en les reunions preparatòries del projecte i de 

l’associació, es va decidir treballar en una sala cedida per l’Associació de Veïns del barri 

de Sant Antoni per tal de minimitzar els costos. Aquesta sala ha d’estar equipada amb 

connexió a internet i amb mobiliari per a les reunions i el treball de l’equip. També es va 

decidir el lloguer a part d’una sala d’emmagatzematge de material per a les obres. 

Alguns materials seran de l’associació (compra), d’altres es llogaran i d’altres seran dels 

propis creadors i es guardaran en la sala. Per tant, les úniques despeses necessàries 

per començar l'activitat són: les despeses d’oficina, impressores, escàners, la 

plataforma, el domini web i el programari informàtic corresponent 

BALANÇ SITUACIÓ INICIAL A 1 DE GENER DE 2014 
ACTIU PASSIU 

IMMOBILITZAT  RECURSOS PERMANENTS  
Immobilitzat material 
Immobilitzat immaterial 
Immobilitzat financer 
Despeses d’establiment 

2.200,00 
0,00 
0,00 

1.200,00 

Recursos Propis 
- Capital 
Exigible a Llarg Termini 
- Préstecs llarg termini 

 
50.000,00 

 
0,00 

TOTAL ACTIU FIXE 3.400,00 TOTAL REC. PERMANENTS 50.000,00 
    
ACTIU CIRCULANT  PASSIU CIRCULANT  
Existències 
Deutors 
Tresoreria 

 
 

46.600,00 

- Proveïdors 
- Préstecs a curt termini 

0,00 
0,00 

TOTAL ACTIU CIRCULANT 46.600,00 TOTAL PASSIU CIRCULANT 0,00 
TOTAL ACTIU 50.000,00 TOTAL PASSIU 50.000,00 

 

2. Pressupost de Tresoreria21.  

Gràcies a l’avançament dels 50.000 € dels socis fundadors (inversió que s’anirà recuperant 

a partir del segon i tercer any del projecte) es poden fer front a les primeres despeses i 

pagaments. El balanç mensual de tresoreria és positiu, excepte en els mesos d’agost i 

                                                        
21 Ja mostrat en l’apartat “Factors econòmics i financers” 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desembre, pels quals no hi ha previstes activitats del projecte i es deixen d’ingressar les 

participacions per taquillatges i consumicions. Aquests saldos negatius no es poden 

considerar pèrdues, ja que es poden seguir fent front als pagaments d’aquests dos mesos 

amb el saldo obtingut en altres mensualitats i el balanç a final d’any és positiu.  

Com a associació empresarial, els guanys obtinguts no es repartiran entre els socis, sinó 

que s’inverteixen en la pròpia associació i permeten començar de nou l’exercici a l’any 

següent: 

PROJECCIÓ – PRESSUPOST TRESORERIA ANYS 2014-2016 
CONCEPTES Any 2014 Any 2015 Any 2016 

SALDO INICIAL 46.600,00€ 90.410,00€ 98.774,75€ 
        
Total Cobraments 117.960,00€ 126.843,75€ 138.711,81€ 
Total Pagaments -74.150,00€ -93.479,00€ -98.127,67€ 
Devolució avançament als socis   -25.000,00€ -25.000,00€ 
        
SALDO FINAL 90.410,00€ 98.774,75€ 114.358,89€ 

 

 

3. Balanços de situació al final dels Exercicis. En ells s'ha recollit la situació patrimonial 

de l’associació al final de cada any. Les hipòtesis principals considerades en la previsió 

dels balanços són: 

• No hi ha inversions en actius fixos addicionals 

• No es realitzen ampliacions de capital en aquest període ni es reparteixen dividends i 

els fons propis es van incrementant amb els beneficis nets de cada any. 

• El finançament als proveïdors diversos es considera a 30 dies. 

 

4. Càlcul del Fons de Maniobra (Actiu Circulant - Exigible a Curt Termini = Recursos 

Permanents - Actiu Fix Net): és una mesura de tensió financera i representa 

conceptualment la capacitat financera d'assumir i atendre els compromisos de pagament 

a curt termini: 
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Com es pot comprovar amb les xifres, el Fons de maniobra comença amb 50.000 euros i va 

evolucionant positivament a 66.484,15 euros al final de l'any 2015. Aquestes xifres són més 

que suficients per assegurar una raonable seguretat financera, la qual cosa fa que ens 

puguem dedicar i emprar tots els nostres esforços en el projecte. 

 

5. Càlcul del Cash Flow: (benefici + amortitzacions): 

PROJECCIÓ – CASH FLOW ANYS 2014-2016 
CONCEPTE Any 2014 Any 2015 Any 2016 
CASH FLOW 44.610,00 € 34.164,75 € 41.384,15 € 
 

 

 

6. Rendibilitat Econòmica: 

PROJECCIÓ – RENDIBILITAT ECONÒMICA. ANYS 2014-2016 
CONCEPTES Any 2014 Any 2015 Any 2016 

Rendibilitat Econòmica 2,36% 2,1%   2,1 % 
 

PROJECCIÓ, BALANÇ DE SITUACIÓ, ANYS 2014-2016 
ACTIU 2014 2015 2016 PASSIU 2014 2015 2016 

IMMOBILITZAT       RECURSOS 
PERM.       

Immob. material 2.200,00 € 1.600,00 € 600,00 € Recursos 
Propis       

Immob. inmaterial       - Capital 50.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 

Immob. financer       - Resultats 
(acum.)       

Despeses d’estab. 1.200,00 € 600,00 € 300,00 €         

Total Actiu Fixe 3.400,00 € 2.200,00 € 900,00 € Total Rec. Per. 50.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 
                

ACTIU CIRCUL.       PASSIU 
CIRCUL.       

Existències 2.790,00 €     - Proveïdors   21.329,75 € 19.051,82 € 
Deutors   25.000,00 € 25.000,00 € Préstecs c/t       
Tresoreria 43.810,00 € 33.364,75 € 40.584,15 € -His. Acre. IVA   1.092,00 € 8.480,00 € 
Hisenda Deut.       - Impost Soc.   13.143,00 € 13.952,33 € 

Total Actiu 
Circulant 46.600,00 € 58.364,75 € 65.584,15 € Total Passiu 

Circulant 0,00 € 35.564,75 € 41.484,15 € 

                

TOTAL ACTIU 50.000,00 € 60.564,75 € 66.484,15 € TOTAL 
PASSIU 50.000,00 € 60.564,75 € 66.484,15 € 



Treball Final de Màster  Montserrat Esquius 

  79 

7. Rendibilitat Financera. És la rendibilitat dels propietaris de l'empresa i ens diu els 

beneficis nets que genera per cada 100 Euros de recursos propis 

PROJECCIÓ – RENDIBILITAT FINANCERA. ANYS 2014-2016 
CONCEPTES Any 2014 Any 2015 Any 2016 

Rendibilitat Financera 0,88% 1,33%   1,62% 
 

Amb l'emplenament de tots els passos d’aquest pla financer, s'ha aconseguit visualitzar com 

es desenvoluparà l'activitat econòmica-financera de l'empresa durant els propers tres anys. 

Com es pot veure, els tres primers anys són els més durs per veure un creixement econòmic 

important. Encara que tot i retornant el capital inicial als socis de l’associació durant aquest 

període, s’aconsegueixen alguns beneficis. A partir del quart any del projecte, a l’haver 

extingit el deute amb els socis, es preveu que tant la rendibilitat econòmica com la financera 

pugin considerablement. 
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