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1. INTRODUCCIÓ  

 

A principis de març de 2015, quan encara no havíem de pensar en el treball de recerca, 

nosaltres ja li donàvem voltes perquè veiem aquest projecte com a una oportunitat 

d'acostar-nos a l’àmbit professional que ens interessa de cara al futur. Per aquest 

motiu, teníem ganes de posar-nos-hi a treballar. El tema del treball i la proposta va 

néixer una tarda de divendres quan vam posar-nos a explicar l’un a l’altre les idees que 

teníem. Va sorgir el fet de crear un festival, opció que un de nosaltres ja portava 

meditada. La fusió de la proposta de festival i l' interès per la gestió cultural i la música 

d’un, amb l' interès pel món empresarial de l'altra, va fer que decidíssim embarcar-nos 

plegats en aquest projecte. A principis d'estiu, vam assistir a un festival de música que 

ens va permetre obrir encara més els ulls de cara al nostre objectiu. 

  

Així doncs, el nostre objectiu el vam centrar a fer néixer un nou festival de música a 

Esparreguera. Les nostres dues hipòtesis, en què s’especifiquen les nostres intencions, 

són les següents: 

 

A) És possible crear un nou festival de música de grups emergents joves a 

Esparreguera a partir d’un capital inicial de zero euros i assumir tots els 

càrrecs de creació, gestió, producció i promoció, tot i ser menors d’edats. 

 

B) És possible crear un projecte d’emprenedoria innovador per a la vila 

d’Esparreguera que tingui viabilitat econòmica i que sigui possible repetir en  

properes edicions, a la vegada que sigui exportable com a esdeveniment 

professional per a altres poblacions. 

 

Realitzar un estudi sobre la creació d’un festival de música resultava força abstracte, ja 

que havíem de preveure el nombre de patrocinadors, l’acceptació de permisos i 

instàncies, treballar amb dades reals per a l'elaboració dels pressupostos... En aquest 

moment, vam voler anar un pas més enllà i fer alguna cosa molt menys habitual, per 
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aquest motiu, vam veure oportú arriscar-nos a portar-lo a la realitat i fer de veritat un 

autèntic festival de música treballant amb dades i nombres reals. 

 

Entre els dos ens hem encarregat de tractar tots els aspectes econòmics, logístics, 

jurídics i artístics. No ha estat gens fàcil ser emprenedors joves i menors d’edat, ja que 

la minoria d’edat és un impediment que ha fet que haguéssim de buscar alternatives 

en alguns aspectes. En aquesta memòria hem recollit i especificats tots els passos que 

hem seguit i gestions que hem hagut de fer per a aconseguir el nostre objectiu.  

 

En ser un treball que combina la part del projecte empresarial amb la part 

d’implantació i realització d’un projecte de festival de música jove, l'hem estructurat 

en sis grans blocs: Primeres idees, Creació, Gestió, Promoció, Producció i Accions 

posteriors.  

 

Per saber si hem aconseguit el nostre objectiu i veure com hem viscut aquesta 

experiència que ens ha marcat un abans i un després com a persones, us convidem a 

descobrir l’SPÀRREK TR. 
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2. PRIMERES IDEES  

Abans de començar a aprofundir directament en l'àmbit de creació, mostrarem una 

pluja d'idees comunes com a esbós d'una planificació prèvia. Destacarem possibles 

plantejaments, arquetips i concepcions del projecte. Aquestes paraules claus van anar 

configurant-s'hi i ens van facilitar veure i decidir quina opció podria ser la més 

encertada i apropiada per a nosaltres tenint en compte des de quina situació partíem. 

 

La nostra primera idea consistia en la creació d'un "corre-concert" amb la participació 

d'un camió ambientat amb música de temàtica festera. Aquest camió seguiria una ruta 

prèviament pensada i organitzada on recorreria gran part les places del nostre poble i 

altres indrets no tan freqüents per fer-ho una mica més especial i diferent. La principal 

finalitat no era, doncs, atraure a la gent del nostre poble i fer com una mena de 

concert mòbil on tothom s'animés a seguir-lo fins arribar a una plaça on s'hi fixaria i 

proporcionaria música d'estils diversos.  

 

Vam dissenyar un possible pla de ruta que englobés gairebé totes les zones del nostre 

poble començant a oferir una jornada intensiva de música, és a dir, des del matí fins a 

la tarda. Pel matí el camió s'iniciaria a una plaça amb música més aviat tranquil·la 

acompanyat d'un esmorzar col·lectiu fins al seu desplaçament cap a les diverses places 

del nostre poble i diferents indrets. Passant, fins i tot, per la Residència d'Avís de Can 

Comelles de la que disposa Esparreguera. Finalment, el nostre camió acabaria 

instal·lant-se en una de les places més grans amb música d'estils diversos. Seria apte 

per a tothom i totalment gratuït.  

 

Després d'aquesta planificació però, vam pensar que potser aquella no era la millor 

forma d'atraure a tota la quantitat de gent del nostre poble ja que seria poc probable 

poder concentrar a tota aquesta gent en el trajecte del nostre "corre-concert".  

 

Així doncs, vam haver de reestructurar de nou la nostra idea però ara, focalitzant-la en 

un espai molt més concret i deixant de costat la introducció d'un camió. Ens vam 

plantejar la presència d'un escenari a algunes de les places que ja teníem 

seleccionades i oferir l'actuació d'algun grup musical conegut. Aquesta última proposta 
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de portar a un grup musical conegut va quedar anul·lada després de consultar caixets/ 

tarifes  de diversos grups perquè no podríem abastir un cost tant gran amb el repte de 

començar amb un capital de zero euros.  

 

Aquest fet no ens va impedir seguir cap endavant i vam cercar-hi solucions. Després de 

reflexionar-ho molt bé tot, se'ns va ocórrer que potser no calia anar tant lluny i portar 

a algun dels grup que sortís per televisió, sinó que podríem apostar per grups 

emergents. Apostar per aquests grups ens facilitava molts tràmits i, a més, al mateix 

temps els oferíem a ells una oportunitat per donar-se a conèixer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camí de l'Est oferint un parell de cançons en format acústic al Mercat Municipal d'Esparreguera. 
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3.1. IDENTIFICACIÓ  

 3.1.1. EL NOSTRE FESTIVAL 

Després de tenir clar quin era el tipus d'esdeveniment que volíem fer ens vam centrar 

en una sola idea. Teníem clar que el nostre objectiu principal era oferir a Esparreguera 

una jornada plena de música per a tots els públics i també donar l’oportunitat de tocar 

i donar-se a conèixer a grups emergents de música, és a dir, joves i amb poca 

experiència, com nosaltres en el món de la gestió cultural.  

 

Volíem que la jornada es concentrés en un recinte del nostre poble amb dos escenaris 

que comptarien amb les actuacions de diversos grups de música en directe i altres 

activitats culturals. A mesura que avancés la jornada, el festival aniria agafant més 

consistència fins a arribar a la nit, on finalment un DJ culminaria el festival amb 

l'objectiu de convertir la darrera part de la jornada una gran festa.   

 

El festival el volíem dur a terme a la tardor, per així poder fer la valoració final de 

l’esdeveniment i incloure les conclusions en aquest document.  

 

 

 3.1.2. IDENTITAT. NOM DEL FESTIVAL 

Escollir un nom sempre ha resultat ser una tasca complicada ja que has de triar un mot 

que et representi i doni la cara per tot un projecte. Les primeres idees que teníem per 

al nostre festival van ser: Espinguet, Espinguet Festival, Espinguet Music Experience, 

Espàrrek, Spàrrek Music Experience, i combinacions diverses d'aquests noms. 

Finalment, però, ens vam decantar per anomenar-lo SPÀRREK TR ja que els altres els 

vèiem massa obvis i el que volíem era que tingués un punt de referència amb el nostre 

poble però d'una forma més original. 

 

Jugant amb el topònim del nom del nostre poble, Esparreguera, vam voler trencar-lo i 

fer-lo nostre. D'altra banda, les sigles que li segueixen, un T i una R, la gent que està 

familiaritzada amb el terme "Treball de Recerca", ho entenen ràpidament però 

nosaltres hem volgut jugar amb la polisèmia i buscar un doble significat, en aquest cas 
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com es tracta d'un festival de música, és a dir, un espai on hi haurà música de forma 

concentrada, TR vol dir Territori Rítmic. 

 

3.2. ESTUDI DEL MERCAT  

Abans de precipitar-nos amb el nostre nou objectiu, és important realitzar un estudi de 

mercat per estalviar-nos temps, diners i possibles mals de cap. Estudiar el mercat no 

significa només sortir al carrer a fer enquestes preguntant quin tipus de concert / 

festival els agradaria que es realitzés a Esparreguera, sinó que consisteix en reunir una 

sèrie d'informació més complexa que demanarem i que ens serà molt útil per prendre 

decisions. Així doncs, el nostre estudi de mercat ens servirà per poder conèixer si el 

“servei” que volem oferir és mínimament viable o no. Per fer-lo, cal seguir un seguit de 

passos: 

 

Primer de tot, hem de definir el problema que volem estudiar, és a dir, definir què 

volem conèixer i quin és el nostre propòsit. Això és molt important per orientar el 

nostre estudi de mercat i pot realitzar-se simplement pensant en els objectius que 

desitgem assolir amb la nostra recerca. Un altre punt important és la recopilació i la 

recerca d' informació, que ens ajudarà a aprofundir una mica més en el nostre estudi.  

 

És molt important fer un estudi rigorós del públic potencial; es poden utilitzar 

diferents tècniques per obtenir dades estadístiques i informació sobre les seves 

tendències i gustos. Entre les tècniques que podem emprar destaquem: 

 

o L'observació directa consisteix en observar el públic simplement acudint a llocs 

on s'ofereix un servei similar al que nosaltres volem oferir. És un bon lloc per 

analitzar la freqüència, la quantitat, el conjunt d'operacions necessàries per 

realitzar (així com un recinte que t'ofereixi certes qualitats), et permet analitzar 

també tot el personal afectat i el públic en si.  
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o Una altra opció és fer enquestes als espectadors, però personalment no és un 

dels mètodes que més ens agrada i per fer aquesta anàlisi em preferit basar-

nos en el diàleg amb el públic. Mitjançant aquest diàleg es poden rebre 

opinions personals de forma més directa. 

 

Però el públic és molt ampli i no es pot pretendre abastar amb la seva totalitat; per 

això cal conèixer quin és el nostre públic objectiu. Per fer-ho, cal que el segmentem en 

diversos criteris com: l'edat, el sexe, els interessos, els gustos, el poder adquisitiu i la 

seva focalització (és a dir, per on es mourà). 

 

En tercer lloc, ens caldria fer una anàlisi de la nostra competència. Conèixer i 

identificar les empreses "líders" és un primer pas per als competidors. Un cop 

endinsats en un món tan complex, cal fixar-se en com actuen les empreses 

predominen en aquest sector amb èxit, fixant-nos en com es desenvolupen, els canals 

de comunicació amb els que compten, els seu públic, l'organització general, les 

campanyes publicitàries, etc.  

 

A més, l'anàlisi de la competència ha de servir per a buscar la diferenciació i evitar 

coincidir amb altres "cites" que puguin atraure part del nostre públic. És important 

saber escollir molt bé la data de l'esdeveniment, perquè s'ha d'evitar ser un més dels 

que ja n'hi ha. 

 

Independentment del que fem, sempre tindrem competidors més grans, per això, un 

cop s'ha realitzar l'anàlisi de la competència és recomanable la creació d'una proposta 

de valor (PV). Aquesta proposta de valor ha de respondre a preguntes com "Per què 

hauria de venir aquí?" , "Què és el que ofereixen de innovador?", "Per què li hauria de 

prendre atenció?". Per tant, aquesta proposta de valor ens ha de servir perquè ens 

escullin a nosaltres i no a la nostra competència.  

 

Un altre àmbit important és la creació d'un pressupost general previ per saber en 

quina quantitat estarà valorat el nostre projecte. 

 

A continuació presentem el nostre estudi de mercat:  
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A. DEFINICIÓ DE LA PROPOSTA I RECOPILACIÓ I RECERCA D' INFORMACIÓ: 

Després de demanar consell a certs especialistes d'aquest àmbit vam arribar al 

propòsit d'oferir a Esparreguera, el nostre poble, una jornada plena de música per a 

tots els públics on donéssim l‘oportunitat de tocar i donar-se a conèixer a grups 

emergents de música, és a dir, a joves amb poca experiència. 

 

B. PÚBLIC 

Per fer l'estudi rigorós del públic vam emprar tècniques d'observació directa i diàlegs 

amb el públic. Per definir el nostre públic objectiu segmentarem la totalitat en els 

àmbits següents: 

 

 - Edat: Esdeveniment apte per a totes les edat però amb focalització de les    

   edats per horaris. Destinat sobretot per a una majoria de joves i adolescents. 

 - Sexe: No hi ha diferenciació. 

 - Interessos: Sensibilitzar al públic amb grups emergents de música, tant amb    

   versions com amb cançons pròpies. 

- Gustos: Oferir estils musicals diversos amb diferents grups per satisfer tot           

   tipus de demanda.  

 - Poder adquisitiu:  Es podrà gaudir de la jornada musical adquirint un petit       

   abonament a preu molt assequible.  

 - Focalització: Focalitzar l'atenció al centre de la vila per tal de crear un ambient 

    i comunicació millor.  

 

C. ANÀLISI DE LA NOSTRA COMPETÈNCIA: 

S'ha de saber triar molt bé la data la qual vols que es dugui a terme el teu 

esdeveniment. Una tria dolenta pot fer-te coincidir amb altres esdeveniments i fer que 

el teu públic encara es diversifiqui més; per tant, s'ha d'evitar ser-ne un més en 

comparació a la competència.  
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Un factor amb el qual és difícil competir és amb el futbol. Gairebé cada cap de setmana 

hi ha partits televisats i és complicat no coincidir-hi. Encara que aquest factor no afecti 

a tothom, cal tenir-lo en compte. Malgrat això, nosaltres vam intentat triar un dia on 

no hi hagi cap partit important (partits de primera divisió) i per escollir bé el dia vam 

mirar el calendari de partits de lliga i altres competicions del 2015.  

 

Després de tenir uns quants dies seleccionats vam optar pel dissabte 10 d'octubre de 

2015, ja que com el dilluns 12 d'octubre és festiu per ser el Pont del Pilar ens anava 

molt bé tant a nosaltres com als voluntaris per organitzar-nos i gestionar bé els 

exàmens i deures de batxillerat.  

 

Un cop seleccionat el dia vam estudiar la nostra competència: 

 

 - Fira Unió de Botiguers 

  · Dia: 3 d'octubre de 2015 

  · Lloc: Esparreguera 

  · Preu: Gratuït 

  · Horari: A partir de les 17:00h 

  · Edat mínima: Apte per a tothom 

 

 - First Color Party 

  · Dia: 16 d'octubre de 2015 

  · Lloc: Esparreguera 

  · Preu: Gratuït 

  · Horari: A partir de les 17:30h 

  · Edat mínima: Apte per a tothom 

 

 - Holi Festival of Colours a Barcelona: 

  · Dia: 10 d'octubre de 2015 

  · Lloc: Barcelona. Parc del Fòrum 

  · Preus:  

    Entrada: 19,99 € 

    Entrada + 5 bosses de pols de color: 24,99 € 

    Entrada + 5 bosses de pols de color + samarreta: 29,99 € 

  · Horari: A partir de les 12:00h 

  · Edat mínima: 18 anys 



Treball de Recerca 2015-2016  Institut El Cairat. Esparreguera   

11 
 

 - Concert U2 Innocence+ Experience Tour 2015: 

  · Dia: 10 d'octubre de 2015 

  · Lloc: Barcelona. Palau Sant Jordi 

  · Preu: Depèn de la fila. Preu mitjà aprox: 60€ 

  · Horari: Obertura de portes: 18:30h / Inici concert: 21:00h 

  · Edat mínima: 16 anys o acompanyat de tutor legal 

 

Les úniques preocupacions que podíem tenir eren les dels esdeveniments que se 

celebraven a Barcelona el mateix dia que nostre festival, però pensant-ho fredament, 

potser no era cap inconvenient per a nosaltres o ens influïa relativament poc perquè el 

concert d'U2 tenia el preu de les entrades era molt elevat i per al Holi Festival era 

necessari tenir un mínim 18 anys.  

 

Pels altres dos esdeveniments que se celebraven al nostre poble, tampoc vam veure 

cap inconvenient important ja que queien en dies diferents, fins i tot la First Color 

Party, una setmana després.  

 

De fet, vam parlar amb els organitzadors de la First Color Party i vam col·laborar amb 

ells fent-los publicitat del seu espot publicitari el dia de l'Spàrrek, posant-lo de fons a la 

pantalla del DJ juntament amb les fotografies fetes el dia del festival. 

 

D. PROPOSTA DE VALOR: 

Oferir una nova experiència per a la vila: una jornada musical durant tot el dia amb 

diversos estils musicals a càrrec de grups emergents concentrats en un mateix recinte, 

apte per a tots els públics i amb preus assequibles. Apostem per aquests grups d'edats 

similars a les nostres per tal de conèixer promeses del panorama musical català. 

 

E. PRESSUPOST GENERAL PREVI 

Aquest és el pressupost que vam realitzar per fer una aproximació del resultat 

econòmic del nostre festival. 
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PRESSUPOST 

1. INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ   

     1.1 Vendes 
          1.1.1. Aportació espectadors  2500 

                   (499 col·laboracions a 5€ cadascuna) 
          1.1.2. Mecenatge 
                1.1.2.1. Aportació econòmica 2500 

               1.1.2.2. Aportació en espècie 1500 

         1.1.3. Marxandatge 350 

         1.1.4. Consumicions (bar) 2500 

TOTAL INGRESSOS 9350 

2. DESPESES D'EXPLOTACIÓ   

     2.1.Compres 
          2.1.1. Matèria prima 605 

               2.1.1.1. Samarretes 300 

               2.1.1.2. Pastes i snacks 55 

               2.1.1.3. Cafè, infusions i begudes 250 

         2.1.2. Altres aprovisionaments 340 

               2.1.2.1. Polseres 240 

               2.1.2.2. Material d'oficina 100 

     2.2. Treballs realitzats per altres empreses 1850 

         2.2.1. Seguretat 300 

         2.2.2. Empresa de so 
                2.2.2.1. Nicx Music 300 

               2.2.2.2. RSTC Telecomunicacions Anoia, S.L. 1250 

     2.3. Arrendament i cànons 750 

         2.3.1. Lloguer local 250 

         2.3.2. Lloguer espai públic 500 

     2.4. Publicitat 310 

         2.4.1. Cartells, flyers, fulletons 200 

         2.4.2. Falca radiofònica 60 

         2.4.3. Anunci en diari local 50 

     2.5. Serveis de professionals independents 1250 

         2.5.1. Artistes (25 pers.) 1250 

     2.6. Pòlissa d'assegurances 200 

     2.7. Tributs 200 

         2.7.1. Drets d'autor (SGAE) 200 

     2.8. Altres despeses 50 

         2.8.1. Desperfectes 50 

     2.9. Despeses de personal  3008 

         2.9.1. Sous i salaris 2100 

         2.9.2. Dietes 250 

         2.9.3. Seguretat social 658 

TOTAL DESPESES 8563 

BENEFICI BRUT 787 
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DETALL DEL PRESSUPOST PREVI 
 
1. INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ 

1.1.Vendes 
1.1.1. Aportació espectadors............................................................................. 2500 € 

   500 entrades a 5€/entrades 
1.1.2. Mecenatge 

1.1.2.1. Aportació econòmica..................................................................... 2500 € 
1.1.2.2. Aportació en espècie / material..................................................... 1500 € 

1.1.3. Marxandatge.............................................................................................. 350 € 
   Vendre 50 samarretes a 7€/u.  

1.1.4. Consumicions (bar) ................................................................................. 2500 € 
  Bar molt bon funcionament   
           TOTAL INGRESSOS: 9345 € 

 
2. DESPESES D'EXPLOTACIÓ 

2.1. Compres 
2.1.1. Matèria prima............................................................................................ 600 € 

2.1.1.1. Samarretes 
                Uns 300€ aprox. 

2.1.1.2. Pastes i snacks 
                Compra de pastes i snacks. Uns 55€ aprox.  

2.1.1.3. Café, infusions i begudes 
                Comanda del bar. Aprox. 250€ 

2.1.2. Altres aprovisionaments............................................................................ 340 € 
2.1.2.1. Polseres 

                Pàgina web de comanda de polseres. Preu aprox. 240€  
2.1.2.2. Materials d'oficina 

                Diners empleats en material d'oficina. Aprox. 100€ 
2.2. Treball realitzat per altres empreses............................................................. 1850 € 

2.2.1. Seguretat 
    Calculem aprox. uns 300€ per invertir en seguretat.  

2.2.2. Empresa de so 
2.2.2.1. Nicx Music 

                Calculem aprox. uns 300€.  
2.2.2.2. RSTC Telecomunicacions Anoia, S.L. 

  Calculem aprox. uns 1250€ (Consulta prèvia a Xavi Galvis) 
2.3. Arrendaments i cànons................................................................................... 750 € 

2.3.1. Lloguer local 
    Calculem aprox. un lloguer de 125€/mes. Lloguer durant dos mesos: 250€. 

2.3.2. Lloguer espai públic 
   Calculem aprox. uns 500€.(Dades consultades prèviament a David Aguado) 

2.4. Publicitat......................................................................................................... 310 € 
2.4.1. Cartells, flyers, fulletons 

    Calculem aprox. uns 200€. 
2.4.2. Falca radiofònica 

    Calculem aprox. uns 60 € 
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2.4.3. Anunci en diari local 
    Calculem aprox. uns 50€. 

2.5. Serveis de professionals independents......................................................... 1250 € 
 2.5.1. Artistes (28 persones) Calculem aprox. uns 1250 €. 

2.6. Pòlissa d'assegurances.................................................................................... 200 € 
        Calculem aprox. uns 200€. 
2.7. Tributs............................................................................................................. 200 € 

2.7.1. Drets d'autor (SGAE) 
           Calculem aprox. uns 200€. 

2.8. Altres despeses.................................................................................................. 50 € 
2.8.1. Desperfectes 
    Calculem aprox. uns 50€ per possibles desperfectes. 

2.9. Despeses de personal.................................................................................... 3008 € 
2.9.1. Sous i salaris 
· Càlculs pressupost:  
      - 2 persones d' ORGANITZACIÓ : 15 dies treballats.  30€/dia -> 450€ cadascú. 
      - 20 voluntaris el dia de l'esdeveniment (12h): 5€/h -> 1200 € 
Dades de salari mínim consultat a la web de Salario Mínimo Interprofesional 2015     
(SIM).  
 
2.9.2. Dietes 
           Calculem aprox. uns 250 € de dietes. 
2.9.3. Seguretat social 
    Calculem aprox. uns 685 € de seguretat social. 
 
        TOTAL DESPESES: 8558 € 
 
         Diferència ingressos-despeses: 787 € 
 

Els càlculs utilitzats per a la realització d’aquest pressupost estan enfocats de forma 

positiva i optimista.  

 

Per últim, és necessari la fidelització i l'anàlisi DAFO. Aquesta anàlisi consisteix en 

conèixer quines són les nostres Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats. 

 

3.3. DAFO  

Abans de prendre qualsevol decisió estratègica, és imprescindible haver realitzat un 

estudi de mercat i elaborar bon diagnòstic de la organització. Per aquest motiu, vam 

decidir elaborar el nostre propi DAFO.  

L'anàlisi DAFO és el mètode més senzill i eficaç per decidir sobre el futur. Ens ajuda a 

plantejar les accions que hauríem de posar en marxa per aprofitar les oportunitats 
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detectades i preparar com enfrontar les possibles amenaces tenint consciència de les 

nostres fortaleses i debilitats.  

 

L'objectiu de l'anàlisi DAFO és doncs, ajudar-nos a fer una organització correcta i a 

trobar els factors estratègics crítics perquè un cop ja identificats poguéssim utilitzar-los 

i recolzar-nos en ells, consolidar les nostres fortaleses, minimitzar les nostres 

debilitats, aprofitar les oportunitats i, neutralitzar, en la mesura del possible, possibles 

amenaces.  

 

L'anàlisi del nostre DAFO està estructurat en dos eixos bàsics: L' anàlisi interna i 

l'anàlisi externa del festival.  

 

L' anàlisi interna de l’esdeveniment es basa en les nostres fortaleses i debilitats. 

Entenem com a una fortalesa tots aquells recursos i destreses que hem anat adquirint, 

és a dir, en què ens diferenciem de la resta i identificar els nostres punts forts. En 

canvi, entenem com a una debilitat els factors pels quals posseïm una posició 

desfavorable respecte a la "competència" o altres factors externs.  

 

D'altra banda, l'anàlisi externa de l’esdeveniment és molt més àmplia i està composta 

per les oportunitats i amenaces. Les oportunitats descriuen factors externs que ens 

poden ser favorables, però, si no són reconeguts a temps poden significar una pèrdua 

d'avantatge competitiu. Les amenaces fan referència als factors que poden posar en 

risc la supervivència de l'esdeveniment. Si aquestes amenaces són reconegudes a 

temps, poden esquivar-se o ser convertides en oportunitats.  

 

Un cop descrites les amenaces, oportunitats, fortaleses i debilitats del nostre 

esdeveniment podem construir la matriu DAFO, la matriu que ens permetrà visualitzar 

i resumir la situació actual del nostre treball.  
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 3.3.1. ANÀLISI DAFO PREVI 

ANÀLISI INTERNA 

FORTALESES 

- Ens classifiquem com a jovent amb originalitat i iniciativa. 

- Disposem de l'ajut de professionals (reconeguts). 

- Aplicació de recursos/coneixements adquirits durant tot el curs (empresarials).  

-  Possibilitat d'utilitzar noves tècniques de comunicació (presentacions a les 

escoles, venda d'entrades físiques a diferents establiments...) 

- Apostem per grups emergents. 

- Disposem de serveis a la vora dels nostres recintes. 

- Abonaments bé de preu i econòmics. 

- Disposem de divers marxandatge. 

- La col·laboració d'algun servei de bar per a la nostra restauració per part d'una 

altra associació.  

- Apte per a tots els públics.  

 

DEBILITATS  

- Som joves sense experiència en l'organització d'aquest tipus d'esdeveniments.  

- Som "creadors" que acabem de néixer. Som desconeguts encara. 

- Desconeixem l'acceptació del públic/mercat. 

- No disposar de suficients patrocinadors ni col·laboradors. 

- Molta diferència d'èxit entre un grup o l'altre. Artistes que no satisfan les 

exigències del públic i la possibilitat que algun d'ells tingui més o menys 

protagonisme que els altres. 

- En no disposar de tren a Esparreguera, dificulta el transport a la gent dels 

pobles del voltant que vol accedir. 

 

ANÀLISI EXTERNA  

OPORTUNITATS 

- Originalitat en el format. 

- Gran afició de la societat en general per la música perquè comporta festa. 
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- Partim des del Festival LOLA (amb 12 anys d'experiència) però cobrint la 

vessant musical. 

- Donar a conèixer grups emergents. 

- Focalitzar la variant musical dins del festival LOLA. 

- Tot i estar dins del festival LOLA, el festival seria fundat per joves creadors. 

- Convertir-nos en un nexe d'unió entre els joves del poble. 

- Si resulta ser un èxit, repetir en pròximes edicions (tenint en compte els punts 

dèbils i millorar-los).  

- Avantatge de comunicació. Àmplia difusió de l'esdeveniment (compartir via  

             Facebook...). 

 

AMENACES 

- Inclemències meteorològiques (principalment la pluja). 

- Gran part del personal que utilitzarem seran voluntaris sense gaire experiència. 

- L'existència d'altres organitzacions semblants a la nostra. 

- Dificultat per aconseguir un caràcter propi i diferenciable per al nostre festival. 

És difícil ser innovador amb la quantitat de festivals que ja hi ha. 

- Competir en el temps amb diversos esdeveniments que poden ocórrer (partits 

de futbol, altres festivals...). 

 

Un altre punt important és definir la nostra estratègia. Per definir-la cal haver fet 

prèviament l'anàlisi DAFO. Consisteix en analitzar una per una les aportacions fetes als 

apartats de fortaleses, debilitats, oportunitats i amenaces. 

 

Hi ha diferents tipus d'estratègies empresarials. La estratègia defensiva, l'ofensiva, la 

de supervivència i la de reorientació. Explicarem per sobre cadascuna d'elles.: 

 

L' estratègia defensiva adopta una estratègia davant de possibles amenaces. Si el 

nostre esdeveniment no es considera "líder" dins del món dels esdeveniments, s'ha de 

ressaltar el que ho diferència de la resta de la nostra competència. Per fer-ho, cal 

buscar un públic que pugui estar interessat i protegir-lo. 
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L' estratègia ofensiva consisteix a adoptar una estratègia de creixement, és a dir, quan 

totes les fortaleses siguin reconegudes pel nostre públic podem ressaltar els nostres 

avantatges propis. 

 

L' estratègia de supervivència és quan ens enfrontem a les possibles amenaces 

externes sense les forces internes necessàries. Per aquesta, és recomanable deixar 

temps perquè les coses s'assentin als canvis que es produeixen. 

 

Per últim, l' estratègia de reorientació és quan apareixen oportunitats noves que es 

poden aprofitar, però que manquen de la preparació adequada. Per això, serà 

necessari canviar la política del servei perquè les actuals no estan donant els resultats 

que s’esperaven.  

 

La nostra estratègia va resultar d'una combinació de totes les anteriors ja que com 

som nous en el món dels esdeveniments en comparació a la resta, ens calia adaptar 

mesures de creixement per ressaltar els avantatges propis al públic, aprofitar totes les 

noves oportunitats que ens poden aparèixer i adaptar-nos bé als canvis necessaris.  

 

Presentem el nostre DAFO FINAL amb tots les anàlisis efectuades en cadascun dels 

àmbits:   

 

 3.3.2. ANÀLISI DAFO FINAL 

ANÀLISI INTERNA 

FORTALESES 

- Aplicació de recursos/coneixements adquirits durant tot el curs a l’assignatura 

d'Economia de l’Empresa.  

o Partir amb el coneixement de conceptes previs dins el món empresarial. 

- Ens classifiquem com a jovent amb originalitat i iniciativa. 

o Un avantatge a l’hora de comunicar als més joves   

- Disposem de l'ajut de professionals (reconeguts). 

o Sr. Xavier Galvis, tècnic de so i professional en el món de la gestió 

musical. 
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o Sr. Eduard Rivas, actual alcalde d'Esparreguera. 

o Sr. David Aguado, tècnic cultural d’Esparreguera. 

o Sr. Carles Reynés, persona activa en la cultura esparreguerina i tutor del 

treball de recerca. 

o Sra. Carme Paltor, directora del Festival Lola i persona activa en la 

cultura esparreguerina. 

- Possibilitat d'utilitzar noves tècniques de comunicació (presentacions a les    

escoles, venda d'entrades físiques...) 

o Suport INS El Cairat, Unió Botiguers i altres comerços locals.  

- Apostem per grups emergents. 

o Baix cost econòmic i alta disponibilitat dels grups a canvi de donar-se a 

conèixer. 

- Disposem de serveis a la vora dels nostres recintes. 

o Tria d'un recinte amb serveis i logística adequada  

- Abonaments assequibles i econòmics. 

o Arribar a l'abast de tothom. Fer que el preu de l'abonament no suposi un 

handicap per al públic. 

- Disposem de marxandatge. 

o Ajuda econòmica com a font d'ingressos per a utilitzar en l'elaboració 

del projecte (venda de samarretes i prints). 

- Col·laboració d'algun servei de bar per a la restauració del festival per part       

d'una altra associació.  

o Ajuda econòmica com a font d'ingrés per utilitzar en l'elaboració del 

projecte. 

- Apte per a tots els públics.  

o Garantir la màxima quantitat d'espectadors. 

DEBILITATS  

- Som joves sense experiència en l'organització d'aquest tipus d'esdeveniments.  

o Tenim el suport del Festival LOLA i de l’Ajuntament d’Esparreguera. 

- Som "creadors" que acabem de néixer. Som desconeguts encara. 

o Però tenim moltes amistats de públic potencial. 

- Desconeixem l'acceptació del públic/mercat. 
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o Fer una campanya potent aprofitant la relació amb joves i també a 

través de les amistats dels diferents grups. 

- No disposar de suficients patrocinadors ni col·laboradors. 

o Fer una campanya de crowdfunding (petites aportacions a canvi de 

publicitat o altres prestacions). 

- Molta diferència d'èxit entre un grup o l'altre. Artistes que no satisfan les 

exigències del públic i la possibilitat que algun d'ells tingui més o menys 

protagonisme que els altres. 

o Línia i acceptació contrastada. 

- Al no disposar de tren a Esparreguera, dificulta el transport a la gent dels 

pobles del voltant. 

o És un risc sobre el qual no hi tenim res a fer. Però, el festival està pensat 

sobretot per la gent del nostre poble perquè no s'hagi de desplaçar.  

 

ANÀLISI EXTERNA  

OPORTUNITATS 

- Originalitat en el format. 

o Proporcionar una experiència original a l'abast de tothom i al nostre 

poble. 

- Donar a conèixer grups emergents. 

o Baix cost econòmic i oportunitat de donar-se a conèixer com a grup. 

- Partim des del Festival LOLA (amb 12 anys d'experiència) però cobrint la 

vessant musical de la tardor 2015. 

o Suport d'una institució oficial + suport de l’Ajuntament d’Esparreguera. 

- Focalitzar la variant musical dins del Festival LOLA. 

o Partir des d’una associació ja reconeguda amb públic fix. 

- Gran afició de la societat en general per la música perquè comporta festa. 

o Cautelós. 

- Tot i estar dins del Festival LOLA, el festival seria fundat per joves creadors. 

o Proporcionar-nos experiència i un primer contacte amb el món de la 

gestió cultural. 

- Convertir-nos en un nexe d'unió entre els joves del poble. 
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o Qui millor que els joves per pensar en els joves? 

- Si resulta ser un èxit, repetir en pròximes edicions (tenint en compte els punts   

dèbils i millorar-los). 

o Sensibilitzar el públic amb la música i gaudir de l'esdeveniment. 

- Avantatge de comunicació. Àmplia difusió de l'esdeveniment (compartir via  

             xarxes socials...). 

o Beneficiar-nos de l'ús de xarxes socials (sobretot amb  gent jove). 

 

AMENACES 

- Inclemències meteorològiques, principalment la pluja. 

o Possible utilització d'altres recintes públics coberts com el Pavelló 

Municipal d'Esparreguera. 

- Gran part del personal que utilitzarem seran voluntaris sense gaire experiència. 

o Preocupar-nos de instruir-los bé i que adoptin un bon rol de voluntari. 

- L'existència d'altres organitzacions semblants a la nostra. 

o La festa del Roser, la setmana abans: aprofitar per portar publicitat. 

- Dificultat per aconseguir un caràcter propi i diferenciable per al nostre festival. 

És difícil ser innovador amb la quantitat de festivals que ja hi ha. 

o Grups emergents, per a tots els públics. 

- Competir en el temps amb diversos esdeveniments que poden ocórrer (partits 

de futbol, altres festivals...) 

o Assegurar-nos de la màxima compatibilitat. 
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3.4. DISSENY LOGO  

La creació d'un logotip sembla una tasca fàcil i senzilla, però hi ha molts aspectes a 

tenir en compte darrera de l'elaboració d'una identitat visual, deixant de costat les 

lletres i figures que hi apareixen. Un logotip és molt sovint la primera impressió que 

causa una empresa que pot afectar a la percepció d'un client (en el nostre cas, en la 

percepció del públic), en les seves decisions i a la seva actitud. 

 

Per elaborar un bon disseny, vam seguir aquests consells: 

 

 Intentar ser intel·ligent i únic. 

Un logo és un dels elements que ens ha de distingir de la competència; per això, és 

important que la identitat visual destaqui de la resta. En molts casos, per intentar 

originar un nou disseny gràfic es tendeix a buscar exemples d'altres logotips per trobar 

inspiració, on gairebé sempre es tendeix al "plagi". Per això, és millor que alhora 

d'elaborar un disseny visual, sigui realment propi i que no s'hagi vist abans per tal de 

no relacionar-lo.  

 

 Relacionat amb l'objectiu 

El logotip serà la nostra identitat visual, així doncs, la finalitat és arribar a un públic 

específic. 

 

 Que sigui fàcil i flexible 

És important comptar amb una combinació equilibrada, senzilla i peculiar si es vol que 

sigui interessant. És a dir, ha de ser senzill amb un toc diferent que faci que es difongui 

al paper. A més, s'ha de tenir en compte que ha de servir per funcionar bé en diferents 

plataformes i ser flexible en la seva mida.  

 

Dissenyar una identitat visual que no quedi obsoleta en uns anys és tot un repte, però 

també s'ha d'estar obert als petits canvis que sorgeixin pel camí i intentar estar 

preparat per fer petites modificacions que el mantinguin actualitzat. 
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 3.4.1.  PRIMERES IDEES D'IDENTITAT VISUAL 

Com ja sabíem el nom que li volíem posar al nostre festival (explicació complexa de 

l'origen del nom a l'apartat de Gestió 3.1.2. Identitat. Nom del festival), ara només ens 

quedava la realització del disseny gràfic. Ens vam plantejar anar a diferents centres 

d'elaboració de disseny, però com que disposàvem de diners limitats, vam triar fer-

nos-el nosaltres mateixos i estalviar diners en aquest àmbit. 

 

Aquestes van ser algunes de les primeres idees: 

 

 

 

 

 

 

 

 3.4.2. LOGOTIP ÒPTIM 

Ens vam adonar de que tots els models que havíem creat eren massa complexes; i un 

logotip que fos més senzill i, sobretot, més contundent seria millor.  

 

Així doncs, aquest va ser el resultat: 

 

 

 

 

 

 

 

A més, s'hi podia jugar fàcilment amb la combinació de colors: 
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3.5. PERFIL ARTISTES          

Com que nosaltres som dos joves de 17 anys i som nous en el món de la producció 

d’esdeveniments, vam voler que els cantants o grups que formarien part del cartell de 

l’Spàrrek TR fossin també nous i joves com nosaltres. 

Entre els grups hi ha molts components que tenen la mateixa edat que nosaltres. La 

mitjana d’edat entre els artistes era d'uns divuit anys. L’artista més jove era del 1998 

(com nosaltres!). 

La majoria dels grups contractats eren 

coneguts per nosaltres perquè estaven 

dins el nostre cercle d’amistats o eren 

amics o coneguts d’amics nostres. Va ser 

fàcil trobar grups interessats a participar. 

Adoptant la possibilitat que participessin 

grups emergents convertia l'Spàrrek en 

una oportunitat per donar-se a conèixer.  

Encara que fossin joves exigíem una 

mínima qualitat musical. Per aquest 

motiu, vam organitzar una crida 

d'artistes a principis de juliol per si algun 

interessat volia posar-se en contacte 

amb nosaltres.  

 

  (Cartell de la crida d'artistes adjuntat a la pàgina 40 dels annexos)  

3.6. ESTUDI DEL RECINTE   

És molt important tenir un pensament crític a l'hora de proposar un concert i escollir el 

recinte adequat, ja que escollir aquest és un factor determinant per l'èxit o el fracàs. 

Així doncs, per poder fer una bona tria, vam considerar apropiat fer una valoració i 

anàlisi de cadascun dels recintes dels que podríem disposar fixant-nos en diversos 

àmbits: 

Primer cartell publicat a les xarxes socials del 

festival per fer la crida d'artistes. 
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o Localització 

Hem de tenir en compte la seva situació. És molt important que sigui un espai cèntric 

per tal de facilitar l’accessibilitat del públic (accessos a pàrkings propers, arribar a peu 

en un temps relativament curt...). Els grans formats a l'exterior o esdeveniments 

multitudinaris, però, generalment estan situats a les afores de les ciutats perquè de no 

ser així no serien viables pel "caos" que provoquen a la ciutat a causa de la poca 

capacitat de cobrir tots els serveis necessaris i demanda del públic. Aquest últim cas no 

és el nostre, i ens centrarem en proporcionar un recinte que proporcioni 

fonamentalment una bona accessibilitat.  

 

o Acústica 

És molt important fixar-se molt detalladament en aquest aspecte. És imprescindible 

que el recinte triat soni bé i que el so arribi amb nitidesa a tot el recinte. Si el recinte té 

una mala acústica i el públic n’és conscient, serà molt difícil poder complir els nostres 

objectius i possiblement la major part del nostre "post-esdeveniment" l'haguem de 

dedicar a les reclamacions dels assistents. L’ètica ens ensenya, primer de tot, a 

proporcionar un bon servei.  

 

o Programació 

Que sigui un espai gran on s'hi pugui oferir una programació cultural diversa i àmplia. 

Aquest factor ens aporta un flux de públic ja acostumat a acudir a actuacions, un públic 

que s'interessarà pel que farem, independentment de l'estil o format que arribarà a les 

seves oïdes. Per això intentarem que el nostre festival no només tingui actuacions 

musicals aptes per a totes les edats, sinó també activitats pels més petits (jocs, 

gimcanes, taller de pintar cares...) i altres activitats culturals com lectura de poesia o 

un pregó inicial. 

 

o Comunicació 

S'han de valorar els canals de difusió, convenis publicitaris i suports publicitaris als 

quals tingui accés el recinte per facilitar la difusió de l'espectacle i optimitzar els 

recursos de la comunicació amb la finalitat de minimitzar costos.  
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o Seguretat  

Cal que es compleixin les normatives de la Llei de Seguretat en espectacles i activitats 

recreatives. Si el recinte triat és un recinte amb infraestructures físiques ja instal·lades, 

aquestes ja deuen complir els permisos esmentats; tot i així, és convenient revisar tots 

els detalls de la producció i les normes de seguretat en el treball que s'han d'establir.  

 

El fet més important és vetllar per la seguretat del nostre públic, per això haurem 

d'adoptar una pòlissa i pla de seguretat corresponent al recinte escollit.  

 

o Aforament 

Ens hem de fixar en l'aforament màxim que podria arribar a tenir el recinte per 

contractar la pòlissa d'assegurança corresponent. Per saber-ho, vam preguntar al 

tècnic de cultura municipal quins documents necessitàvem consultar per determinar 

les xifres exactes de l'aforament.  

 

(Document de llicència per a espectacles públics de caràcter extraordinari dins 

d'establiments o en espais tancats a la via pública adjuntat als annexos pàgines 1-4 

i document de l'Assegurança de Responsabilitat Civil, quantitats mínimes per les quals 

s'ha de contractar la pòlissa d'assegurança, adjuntat als annexos, pàgina 5) 

 

o Recinte públic o privat 

En aquest àmbit cal valorar segons el pressupost de costos. Hem de tenir en compte 

que un recinte privat sempre té un cost en el contracte del lloguer i un recinte públic, 

igual que l'administració pública, està a la disposició per atendre a la ciutadania i 

facilitar l'accés sempre que la proposta sigui social i interessant, no únicament per a un 

benefici propi.  

 

A causa de ser un treball de recerca i no tenir un capital inicial, hem preferit endinsar-

nos en aquesta segona opció i enfocar nostre projecte cara a les institucions públiques.  
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 3.6.1. COMPARACIÓ DE RECINTES  

A continuació presentem les vuit possibles propostes de recinte amb l'estudi 

d'avantatges i inconvenients:  

 

OPCIÓ 1. ESPLANADA ERMITA DEL PUIG: 

o AVANTATGES: 

  - Recinte a l'aire lliure. 

  - L'esplanada és un recinte públic. 

  - Gran capacitat d'aforament. 

  - Allunyat del nucli urbà (no molesta al veïnat). 

  - Zona d'aparcament a la vora. 

   

o INCONVENIENTS: 

  - La utilització de l'ermita com a camerinos seria únicament d'ús privat   

     per a l'organització, voluntaris i artistes. 

  - Dificultat del per fer un tancament metàl·lic. Alt cost econòmic. 

  - Molta seguretat al voltant del tancament. 

  - Mala comunicació. 

  - Acústica complicada. 

  - Poca il·luminació nocturna. Punts de llum escassos.                  

  - Allunyat del nucli urbà. Suposa accedir a través d'un mitjà de transport. 

  - Pla d’emergència molt complicat. 

  - En ser un espai natural, es podria fer malbé. 

  - Instal·lació de lavabos portàtils. 

 

OPCIÓ 2. APARCAMENT DE LES HORTES : 

o AVANTATGES: 

  - Recinte a l'aire lliure. 

  - Gran capacitat d'aforament. 

  - A les afores del nucli del urbà, però s'hi pot accedir caminant.    

  - Bona acústica (ja s'han fet concerts en aquest recinte). 

  - Zona pàrking proper. 
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o INCONVENIENTS: 

  - Dificultat del per fer un tancament metàl·lic. Alt cost econòmic. 

  - Nivell de seguretat molt alt. Seguretat al voltant de tot el tancament.  

  - En ser un pàrking públic s'ha de coordinar la retirada dels vehicles.  

  - Instal·lació de lavabos portàtils. 

 

OPCIÓ 3. PLAÇA DE LA PAGESIA 

o AVANTATGES: 

  - Recinte a l'aire lliure. 

  - Ubicat al nucli urbà. S'hi pot accedir caminant fàcilment.  

  - Comerços propers. 

   

o INCONVENIENTS: 

  - Poquíssima capacitat d'aforament.   

  - Acústica regular (ja s'han fet concerts de petit format en aquest  

    recinte). 

  - No disposa d'instal·lacions físiques. 

  - Poc espai per instal·lar els serveis. 

  - Dificultat de fer un tancament metàl·lic. Alt cost econòmic. 

  - Zona pàrking allunyada.  

  - Instal·lació de lavabos portàtils. 

 

OPCIÓ 4. PLAÇA DE L' AJUNTAMENT 

o AVANTATGES: 

  - Recinte a l'aire lliure. 

  - Ubicat al centre del nucli urbà. S'hi pot accedir caminant fàcilment. 

  - Comerços propers. 

  - Comunica cinc carrers. 

  - Zona pàrking a la vora.  
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o INCONVENIENTS: 

  - Poquíssima capacitat d'aforament.   

  - No disposa d'instal·lacions físiques. 

  - Acústica no gaire bona però regular (ja s'han fet actuacions de petit  

    format en aquest recinte). 

  - En ser una plaça pública al centre del nucli urbà, s'hauria de                   

    prohibir la circulació de vehicles durant tot el dia. 

  - Masses cases i pisos al voltant. Molestaríem molt. 

  - Dificultat de fer un tancament metàl·lic. Alt cost econòmic. 

  - Instal·lació de lavabos portàtils. 

 

OPCIÓ 5. PLAÇA DEL CENTRE 

o AVANTATGES: 

  - Recinte a l'aire lliure. 

  - Recinte públic. 

  - Gran capacitat d'aforament. 

  - Bona acústica (ja s'han fet concerts de petit format en aquest recinte). 

  - Zona d'aparcament a la vora. 

  - Dins del nucli urbà, però allunyat dels pisos (s'hi pot accedir caminant). 

  - Recinte molt espaiós. Fins i tot compta amb dues plantes (zona parc +  

                 zona plaça). 

  - Possibilitat d'instal·lar dos escenaris. 

  - Bona il·luminació per tot el recinte. 

  - Instal·lacions físiques (lavabos, gronxadors per nens, font, bancs per  

                 seure, magatzem amb clau...). 

  - Facilitat de tancament (ja disposa d'un tancament físic; el cost   

                 econòmic destinat al tancament seria nul). 

  - Comerços propers. 

  - Al tenir quatre entrades diferents facilita el pla de seguretat (zona   

                            d'entrada i zona de sortida d'emergència). 

  - Connecta amb la Piscina Municipal d'Esparreguera (possibilitat dels  

    vestidors com a camerinos). 
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  - Molts punts de llum. 

  - No és necessària la instal·lació de lavabos portàtils perquè disposa de  

                lavabos físics tant per a dones com per a homes. 

   

o INCONVENIENTS: 

  - Ser a l'aire lliure (però, inconvenient només en cas de pluja!) 

 

OPCIÓ 6. CAMP DE FUTBOL DESCOBERT 

o AVANTATGES: 

  - Recinte a l'aire lliure. 

  - Recinte privat. 

  - Zona d'aparcament a la vora. 

  - A les afores del nucli urbà, però s'hi pot accedir caminant.    

  - Gran capacitat d'aforament. 

  - Facilitat de tancament (ja disposa d'un tancament físic; el cost de  

                tancament seria nul). 

  - Possibilitat dels vestidors com a camerinos. 

  - Instal·lacions físiques (zona bar, grades...). 

  - No és necessària la instal·lació de lavabos portàtils perquè disposa de  

                 lavabos físics tant per a dones com per a homes. 

   

o INCONVENIENTS: 

  - En ser gespa artificial, el cautxú seria molt incòmode. 

  - Dificultat  de neteja. 

  - Jornades de futbol previstes pel cap de setmana.  

  - Masses cases i pisos al voltant. Molestaríem molt. 

 

OPCIÓ 7. PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS  

o AVANTATGES: 

  - Recinte públic. 

  - Gran capacitat d'aforament. 

  - A les afores del nucli urbà, però s'hi pot accedir caminant.    
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  - Molt bona il·luminació interior. 

  - Facilitat de tancament (ja disposa d'un tancament físic; el cost de  

     tancament seria nul). 

  - Acústica bona (ja s'han fet concerts de petit format en aquest recinte). 

  - Possibilitat dels vestuaris com a camerinos. 

  - Instal·lacions físiques (lavabos, zona bar, grades, vestidors...). 

  - Separació de la zona de concert amb la de restauració. 

  - No té gaires cases ni pisos a prop. 

  - Zona pàrking a la vora. 

  - No és necessària la instal·lació de lavabos portàtils perquè disposa de  

    lavabos físics tant per dones com per homes. 

 

o INCONVENIENTS 

  - Recinte tancat (però avantatge en cas de pluja). 

  - Terra de parquet. S'hauria de vigilar molt. 

  - Jornades de futbol previstes pel cap de setmana. 

 

OPCIÓ 8. INSTITUT EL CAIRAT 

o AVANTATGES: 

  - Recinte públic. 

  - En cas de pluja, possible utilització de la sala d'actes. 

  - Possibilitat d'aules com a camerinos. 

  - Gran capacitat d'aforament. 

  - Instal·lacions físiques. (lavabos, cafeteria, grades, vestuaris...) 

  - Zona d'aparcament a la vora. 

  - Ubicat a les afores del nucli urbà però s'hi pot accedir caminant.      

  - No és necessària la instal·lació de lavabos portàtils perquè disposa de  

    lavabos físics tant per a dones com per a homes. 

   

o INCONVENIENTS 

  - Recinte tancat (però avantatge en cas de pluja). 

  - Necessitat d'un responsable del centre durant tota la jornada. 
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  - Institut relacionat amb assumptes escolars. 

  - Neteja difícil. 

  - Acústica regular (ja s'han fet actuacions de petit format en aquest  

                recinte). 

  - Alt grau de seguretat tant en les zones interiors com a les zones  

    exteriors. 

 

Després de fer l'anàlisi i estudi de tots els recintes que consideràvem oportuns, vam 

veure que el recinte més viable, factible i amb més punts a favor per al nostre 

esdeveniment era el de la PLAÇA DEL CENTRE. Com el recinte que el seguia era el 

Pavelló Municipal d’Esparreguera i aquest era un recinte tancat, vam decidir que seria 

una possible segona opció en cas de pluja.  

 

Un cop fet aquest estudi (juntament amb tots els mencionats anteriorment) i tenir les 

idees una mica més clares, el que tocava fer era concertar una reunió amb l'alcalde del 

nostre poble per comentar-li el projecte en el qual estàvem treballant i presentar a 

l’Ajuntament les instàncies necessàries en cas de poder-lo realitzar. (Explicat amb més 

profunditat a l'apartat de Gestió 4.2. Tràmits amb l'administració pública)  
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    4. GESTIÓ  
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Logotip Festival 

LOLA. 

4.1. FESTIVAL LOLA  

El Festival LOLA és un festival de teatre de petit format i altres arts del Baix Llobregat 

Nord. Per dur a terme el nostre projecte vam arribar a un acord amb la seva directora, 

la Carme Paltor, per tal que el seu festival ens fes de plataforma a l'Spàrrek.  

El concepte “fer-nos de plataforma” vol dir proporcionar-nos una base jurídica, és a 

dir, poder firmar els documents legalment i poder fer les transferències bancàries 

necessàries des d’una associació, ja que nosaltres no podríem signar la majoria de 

contractes i documents relacionats amb l’administració pel fet de ser menors d’edat. A 

partir d’aquest moment, com a directors i organitzadors, vam poder avançar amb el 

projecte gràcies a una plataforma que ens possibilitava fer tots els tràmits necessaris. 

El Festival LOLA, amb el nom en homenatge a la reconeguda actriu 

d'Esparreguera, Lola Lizaran, va néixer fa una dotzena d'anys a la  

nostra vila com a festival de teatre de petit format. A mesura que 

han anat passant els anys, el festival s'ha anat fent gran per diverses 

poblacions com són el Bruc, Olesa de Montserrat, Martorell, Sant 

Andreu de la Barca, Molins de Rei, etc. També amb el seu creixement ha anat 

incorporant noves arts com serien la dansa, la música en directe i les arts plàstiques 

entre d'altres. 

Actualment, el LOLA, programa diversos esdeveniments i activitats de forma mensual 

però, amb el naixement de l'Spàrrek la vessant musical ha quedat coberta durant la 

tardor del 2015.  

 

4.2. TRÀMITS AMB L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA  

Amb el DAFO i el pressupost previ fets vam reunir-nos amb l’alcalde d’Esparreguera, el 

Sr. Eduard Rivas. La trobada es va realitzar la segona setmana de juliol a la seva oficina, 

l’alcaldia. A la reunió ens van acompanyar el nostre tutor Carles Reynés i la Carme 

Paltor. 
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Reunió amb l'alcalde d'Esparreguera, Eduard 

Rivas Mateo. 

Després d’entregar-li una còpia del DAFO i el pressupost previ (amb el comentari 

meticulós corresponent de forma oral) vam procedir a explicar-li detalladament tots 

els aspectes relacionats amb la nostra idea de festival que volíem tirar endavant. La 

concreció va ser màxima, tot i que hi havia aspectes relacionats amb el món de la 

gestió cultural que encara no dominàvem.  

La resposta de l’alcalde va ser molt 

positiva i engrescadora per a nosaltres, ja 

que ens va donar llum verda aprovant el 

projecte. Ens va indicar el seguit de 

passos que havíem de començar a fer i 

amb qui havíem de reunir-nos per a poder 

realitzar el festival de la forma correcta per 

l’administració.  

Aconsellats pel nostre alcalde, vam trobar-nos a les oficines de Can Pascual amb el Sr. 

David Aguado, tècnic cultural de la vila. Vàrem tractar temes relacionats amb la 

potència elèctrica del recinte, els punts de llum, aforament i aspectes relacionats amb 

el política municipal d'esdeveniments.  

A principis de setembre ens vam tornar a trobar amb el Sr. Rivas per tal de tancar 

diversos aspectes que havien quedat oberts en la primera reunió. Aquesta trobava va 

ser força dinàmica, ja que la qüestió era agilitzar el màxim possible tots els tràmits 

perquè pel festival faltava poc més d’un mes. Vam aprofitar l’acte per fer-li entrega 

d’un cartell i una entrada doble per a l’Spàrrek TR. 

La mateixa setmana vam reunir-nos amb el cap de la policia, el Sr. Josep Sánchez, el 

regidor de cultura de l'actual govern, Emmanuel Ortí i el Sr. David Aguado. Vam tractar 

temes relacionats amb la pòlissa d'assegurances, la seguretat i el protocol municipal en 

cas d'emergència (sortides d'emergència, entre d'altres). 

La segona setmana de setembre vam presentar a l’ajuntament les instàncies 

necessàries per formalitzar les nostres peticions. En aquestes instàncies constaven el 

tancament del recinte amb les hores fixades, els punts de llum, la demanda de material 
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Piscina Municipal 

Can Pasqual 

d'Esparreguera. 

com són l’escenari de la part del parc, cadires, tanques... El dia del festival no ens va 

faltar res, estem molt contents amb el comportament de l’ajuntament davant el 

festival. L'únic que ens quedava per fer era parlar sobre la possibilitat d'utilitzar les 

instal·lacions de la Piscina Municipal, com ens havia recomanat el tècnic cultural. 

(Podeu trobar les instàncies adjuntades als annexos, a partir de la pàgina 6 fins a la 9) 

Fins dues setmanes abans no vam poder anar a parlar amb la piscina municipal perquè 

estàvem ocupats amb altres gestions i exàmens a l’institut. Tot i dir-ho amb poca 

antelació l’equip directiu de la Piscina Municipal de Can Pasqual ens va rebre de forma 

amable i van acceptar la nostra petició de poder utilitzar els vestidors de les seves 

instal·lacions com a camerinos per als artistes i per als voluntaris. El dia abans del 

festival vam anar a buscar la clau i la vam tornar la setmana següent un cop va estar 

tot enllestit.  

 

 

 

 

4.3. PROGRAMACIÓ  

 4.3.1. ARTISTES 

A continuació, us presentem detalladament els autèntics protagonistes de tot aquest 

projecte: els artistes. Aquest seguit de grups i cantants han actuat de forma 

desinteressada a l’Spàrrek TR. A tots els artistes els vam proporcionar el dinar i el 

sopar el dia del festival. El dinar va consistir en dues paelles i tres pollastres 

proporcionats per un dels nostres mecenes, la rostisseria Deliciosus, i el sopar anava a 

càrrec del K-Fetó. A més a més, cadascun dels membres de cada formació musical 

tenia consumicions gratuïtes per bescanviar a la barra del bar en qualsevol moment de 

la jornada i també aigües per a les seves actuacions.  

(Vegeu tots els contractes adjuntats a les pàgines 10 - 39 dels annexos) 
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Per a ells tocar al festival ha estat una bona oportunitat per fer el que els agrada, fer 

música i poder defensar el seu directe dalt d’un escenari ben equipat; i també una 

bona oportunitat per donar-se a conèixer, ja que totes són formacions musicals joves i 

amb poca experiència. En ser grups emergents i joves, per molts d’ells el pas per 

l’Spàrrek ha estat una experiència inoblidable pel fet de formar part d'un festival 

simplement per tocar davant de tants assistents. 

 

  4.3.1.1. SLOWLY 

o Components: Paula Muñoz (veu) 

Paula García (veu) 

Pau Sánchez (guitarra) 

o Procedència: Barcelona 

o Durada de l'actuació: 30 minuts 

o Hora prevista inici actuació: 18:05h 

o Hora real inici actuació: 18:05h 

o Descripció: Trio musical nascut l'any 2014 durant les estones sense 

classe en un centre escolar de Sarrià. Qui ha dit que a l’hora d’esbarjo 

no es pot fer música? Un noi a la guitarra acústica acompanyat de dues 

veus femenines fan versions d'ara i d'abans. Va ser el primer grup en 

actuar a l’Spàrrek TR. El guitarrista va tocar a l'Spàrrek per partida doble, 

ja que també és el baixista de Camí de l'Est.  
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  4.3.1.2. CARLA MORILLO 

o Components: Carla Morillo (veu i teclat) 

o Procedència: Abrera (Baix Llobregat) 

o Durada de l'actuació: 30 minuts 

o Hora prevista inici actuació: 18:45h 

o Hora real inici actuació: 18:45h 

o Descripció: Ha cantat en diversos actes d’Abrera i de l’Institut El Cairat, 

però aquest és un dels seus primers concerts. Va tenir l'oportunitat de 

pujar-se dalt d’un escenari a interpretar un repertori de versions. La 

jove Carla Morillo, amb només 18 anys, va enamorar a tothom amb la 

seva dolça veu. Ens va oferir una actuació a teclat i veu. 
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  4.3.1.3. MARCOS I POL 

o Components: Pol Haro (bateria) 

Marcos González (veu i guitarra) 

o Procedència: Esparreguera 

o Durada de l'actuació: 30 minuts 

o Hora prevista inici actuació: 19:20h 

o Hora real inici actuació: 19:25h 

o Descripció: Han tocat en actes de l’institut, però mai els dos han pujat 

dalt d’un escenari junts. No conformen cap grup, de moment, però 

s’han atrevit a tocar al festival per deixar-nos bocabadats. Són dos 

companys de classe que els vam animar a participar a l’Spàrrek TR. El 

Marcos González a la guitarra i a la veu i el Pol Haro a la bateria ens han 

sorprès amb les seves versions. Va ser una oportunitat inèdita per 

gaudir del talent d’aquests dos joves esparreguerins. A partir de 

l’actuació que ens van oferir al festival, s’han plantejat formar un grup 

de música. També van tocar en acústic un parell de cançons a l’acte de 

presentació del festival, el dia 26 de setembre de 2015. 
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  4.3.1.4. LOVE OF MY LIFE 

o Components: Georgina Léger (veu) 

                          José Antonio Atué (guitarra) 

o Procedència: Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) 

o Durada de l'actuació: 35 minuts 

o Hora prevista inici actuació: 19:55h 

o Hora real inici actuació: 19:55h 

o Descripció: Anomenats així arran de la majestuosa cançó de Queen, és 

el resultat d'una història d'amor envers la música per part de dos amics 

de facultat. Amb un estil acústic format per veu, guitarra i 

ocasionalment piano, Love Of My Life toquen versions i cançons 

originals que els han dut a tocar a grans sales de Barcelona com 

Razzmatazz 3, l'Ovella Negra de Poblenou o el rectorat de la Universitat 

Ramon Llull. El grup va guanyar el premi Music World Cup de Dubai amb 

un curt documental que van gravar. 
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  4.3.1.5. XUDITH ROSE 

o Components: Judit Ribó (veu) 

Victor Geriz (guitarra acústica) 

Marcos Rodríguez (guitarra acústica) 

Pau Mercier (teclat) 

o Procedència: Molins de Rei (Baix Llobregat) 

o Durada de l'actuació: 30 minuts 

o Hora prevista inici actuació: 20:35h 

o Hora real inici actuació: 20:35h 

o Descripció: La Xudith Rose és una noia de 19 anys que des dels 9 ja va 

començar a compondre cançons amb la seva primera guitarra. Xudith 

Rose tot i no dedicar-se professionalment a la música té un projecte 

d'EP entre mans i està a punt d'estrenar un single amb el David Ros, 

finalista del programa televisiu La Voz. La jove promesa de Molins de Rei 

va pujar al nostre escenari acompanyada de tres músics més per 

sorprendre'ns amb el seu talent.  
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  4.3.1.6. GENERACIÓ 3  

o Components: Roger Gracian (Baix) 

Joaquim Palomera (veu i guitarra) 

Laia Muray (flauta travessera) 

Sergi Ferrer (Guitarra) 

Albert Puig (percussió) 

o Procedència: Gelida (Alt Penedès) 

o Durada de l'actuació: 30 minuts 

o Hora prevista inici actuació: 22:00h 

o Hora real inici actuació: 22:00h 

o Descripció: Generació 3 neix el 2014 de la mà de tres gelidencs amb la 

posterior incorporació de dos membres més que completen la banda. 

Amb un caire acústic de base reggae i amenitzat per una flauta 

travessera; el grup busca transmetre, a través dels seus temes propis, 

unes lletres plenes de reflexions personals i missatges reivindicatius. 

Generació 3 amb un 2015 ple de bolos per tota la Catalunya Central va 

començar la tardor omplint de ritme i bon rotllo l’Escenari Parc del 

nostre festival. En un futur, tenen pensat enregistrar el que serà el seu 

primer EP. 
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  4.3.1.7. LULA LONG 

o Components: Lula Font (veu i guitarra) 

  Júlia Martín (bateria) 

  Arnald Sanz  (baix) 

  Guim Ros (guitarra elèctrica) 

  Alba Costa (guitarra acústica) 

o Procedència: Barcelona 

o Durada de l'actuació: 45 minuts 

o Hora prevista inici actuació: 22:30h 

o Hora real inici actuació: 22:30h 

o Descripció: La Lula Long és una noia de 17 anys que ja ha fet sonar la 

seva veu per diversos clubs i bars de Barcelona. Va oferir per primera 

vegada un concert en format elèctric acompanyada de la seva banda 

(composta per quatre músics més). Com ja suposàvem, la Lula va 

revolucionar l’escenari de dalt combinant cançons ballables i dolces, 

cançons pròpies i versions. A més, va oferir-nos dues cançons pròpies en 

format acústic a l'acte de presentació del festival, el dia 26 de setembre 

del 2015. Un parell de setmanes abans del festival va enregistrar el seu 

primer EP, format per cinc cançons pròpies. Aquest EP, anomenat 

“Don’t ask me ‘bout the lyrics”, va veure la llum el 17 de desembre de 

2015. Aquesta artista del barri de Sants té molt de futur en el món de la 

indústria musical.  
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  4.3.1.8. CAMÍ DE L'EST 

o Components: Pau Martí (veu i guitarra) 

Pol Lupiáñez (guitarra i segona veu) 

Mario Fernández (guitarra elèctrica) 

Pau Piany (bateria) 

Pau Sánchez (baix) 

o Procedència: Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) 

o Durada de l'actuació: 45 minuts 

o Hora prevista inici actuació: 23:30h 

o Hora real inici actuació: 23:55h  

o Descripció: Camí de l’Est és un grup jove de Sant Boi de Llobregat 

compost per cinc amics nascuts entre el 1998 i el 1996. “Avança” és el 

títol que rep el seu primer EP format per quatre cançons que els ha 

portat a fer més de 20 concerts en dos anys. Camí de l’Est arriben a 

Esparreguera per presentar-nos el seu potent directe amb la 

gira  Avança Tour   abans d’encarar un 2016 diferent, quan tenen previst 

seguir fent concerts però dedicar-se seriosament a plantejar-se un 

possible LP per entrar a gravar-lo la següent tardor. Camí de l’Est tenen 

ganes de fer música i no els atura res, és un grup del que en sentirem a 

parlar. Van ser l’últim grup a actuar al festival abans de donar pas als 

DJs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/avan%C3%A7atour?source=feed_text&story_id=1631307617118180
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  4.3.1.9. DJ 70's, 80's & 90's 

o Components: Xavier Galvis 

o Procedència: Esparreguera  

o Durada de l'actuació: 30 minuts 

o Hora prevista inici actuació: 00:30h 

o Hora real inici actuació: 00:50h 

o Descripció: Per mantenir el nostre objectiu d’oferir a la vila 

d’Esparreguera un festival de música per a tots els públics, vam veure 

adequat oferir una sessió de música amb grans hits dels anys 70, 80 i 90. 

Xavi Galvis per una banda és el tècnic de so responsable de l’Escenari 

Parc i per l’altra és el DJ encarregat d’amenitzar aquesta mitja horeta 

amb temes musicals que han fet història. En Xavi és un DJ reconegut del 

poble que ha punxat a diverses festes, clubs i bars musicals que hi ha i 

havia a Esparreguera. Vam poder veure que amb la música no només es 

van engrescar els pares i mares que van viure en aquella època, sinó que 

tothom va posar-se a ballar. Va encertar en la selecció musical.  
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  4.3.1.10. DJ CARRILLO 

o Components: Joan Carrillo i Oscar Barón 

o Procedència: Esparreguera 

o Durada de l'actuació: 30 minuts (sessió electrònica) / des de l'últim grup 

fins al final del festival (fi de festa) 

o Hora prevista inici actuació:  21:10 (sessió electrònica) / 1:00h (fi de 

festa) 

o Hora real inici actuació: 21:15h (sessió electrònica) / 1:30h (fi de festa) 

o Descripció: Joan Carrillo ja és gairebé el DJ resident de la Plaça del 

Centre ja que són moltes les ocasions que hem pogut veure’l punxar 

música festiva en aquesta emblemàtica plaça d’Esparreguera. Ell va ser 

l’encarregat de posar punt i final a aquesta edició de l’Spàrrek TR. 

Punxant música festiva actual, animant a la gent pel micròfon, fent pujar 

a gent d’alt l’escenari... Va ser una gran manera d’acabar una jornada 

plena de música. Durant la seva actuació vam repartir més de 2kg de 

caramels, piruletes i altres llaminadures proporcionades per un comerç 

col·laborador, L'Illa, de forma gratuïta als assistents. Tots els assistents 

no van deixar de ballar cap cançó fins a acabar; no va poder ser un 

millor final de festival. A més, també va oferir una petita sessió de 

música electrònica.  
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 4.3.2. ALTRES ACTIVITATS CULTURAL 

  4.3.2.1. PREGÓ INICIAL. TRAMATEATRE 

o Components: Carme Paltor 

Carles Reynés 

o Procedència: Esparreguera 

o Durada de l'actuació: 5 minuts 

o Hora prevista inici actuació: 17:55h 

o Hora real inici actuació: 18:00h 

o Descripció: Tramateatre és una companyia de teatre de petit format 

local amb la seu al Teatret. En aquest cas, van ser els encarregats de fer 

el pregó per donar el tret de sortida al festival. La companyia va estar 

representada per dos membres: la Carme Paltor, directora del Festival 

Lola i per tant molt vinculada a l’Spàrrek, i el Carles Reynés, directament 

vinculat al festival perquè és el tutor d’aquest treball de recerca. Van fer 

un petit parlament donant la benvinguda oficial al festival i marcant el 

seu inici i també, cosa que ens va sorprendre i agrada a la vegada, van 

explicar, per si hi havia assistents que no ho sabien, que el festival 

formava part d’un treball escolar i van  destacar tota la feina que hi 

havia darrere per poder-lo tirar endavant.  
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Voluntàries col·laborant 

amb l'Esplai La Lluna al 

taller de pintar cares. 

  4.3.2.2. ACTIVITATS INFANTILS. ESPLAI LA LLUNA 

o Organització: Esplai La Lluna 

o Procedència: Esparreguera 

o Durada de l'activitat: 1 hora i mitja 

o Hora prevista inici activitat: 17:00h 

o Hora real inici activitat: 17:00h 

o Descripció: Esplai local que va preparar diferents activitats per a totes 

les edats (taller de pintar cares, van preparar una gimcana amb codis QR 

per als no tan petits, taller d'instruments amb materials reciclats, etc.).  

(Explicació detallada a l'apartat de producció 6.3.5. Paradeta a càrrec 

del L'Esplai La Lluna) 
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  4.3.2.3. LECTURA DE POESIA. MÀRIUS TORRES 

o Components: Albert Dorca 

Joana Llordella  

o Procedència: Esparreguera 

o Durada de l'actuació: 10 minuts 

o Hora prevista inici actuació: 21:45h 

o Hora real inici actuació: 21:45h 

o Descripció: L’Albert Dorca, un alumne de l’Institut El Cairat, està fent un 

treball de recerca sobre el poeta Màrius Torres. Ell juntament amb la 

tutora del seu treball i professora de català del nostre institut, la Joana 

Llordella, ens van oferir una breu però sorprenent lectura de 

composicions poètiques d’aquest autor lleidatà. Molt recomanable per 

als amants de les lletres. 
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Foto guanyadora del concurs Instagram. 

  4.3.2.4. CONCURS INSTAGRAM 

o Organització: Spàrrek TR 

o Durada de l'activitat: 17:00h - 00:00h 

o Hora entrega premi: 1:30h 

o Descripció: A més a més, durant tot el dia va haver-hi un concurs 

Instagram on tothom hi podia participar. Concursar era tan senzill com 

penjar a l'Instagram, de forma gratuïta, una fotografia feta dins el 

recinte del festival amb el hashtag #sparrektr i etiquetant el compte 

oficial de l'Spàrrek TR a la foto. El concurs va acabar a mitja nit i des de 

l'organització (un jurat format per quatre integrants) vam escollir la 

fotografia guanyadora. L'obsequi com a premi va ser un disc de Camí de 

l’Est signat i diversos productes cedits per mecenes. Les bases del 

concurs estaven penjades per tot el recinte. La guanyadora va ser 

l'Andrea Walsh (@androswalsh). 

(Cartell del concurs Instagram adjuntat a la pàgina 44 del annexos) 
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Xavi Galvis, representant de l'empresa de so 

Nicx Music i Daniel Castaño, representant de 

l'empresa de so Radio Sala Audiovisuals. 

 

4.4. EQUIP TÈCNIC  

A mesura que els grups ens anaven enviant els seus contractes signats, els demanàvem 

que ens adjuntessin el seu rider. El concepte de rider en el sector de la música i els 

espectacles es refereix al document que l’artista facilita al promotor per tal d’explicar 

els elements que necessita dalt l’escenari, la seva disposició i les seves connexions. 

S’utilitza per determinat què aporta el promotor i què l’artista. Acostuma a presentar-

se en forma de llista on s’enumeren tots els elements necessaris, ja siguin instruments, 

amplificadors, altaveus, atrezzo, monitors... Aquesta llista va moltes vegades 

acompanyada d’un croquis o esquema on es representa l’escenari amb la distribució 

dels aparells i els membres del grup, indicant així les mides necessàries i les 

connexions. 

Aquests documents els vam enviar a les 

empreses encarregades de la sonorització 

del festival: Nicx Music i Radio Salas. El 

contacte amb les dues empreses el vam 

aconseguir gràcies al Xavi Galvis, el 

responsable de Nicx Music, amb qui ens vam 

trobar des del principi de l’estiu per tal de 

presentar-li el nostre projecte. Amb ell ens 

vam reunir diversos cops durant el mes de 

juliol per parlar dels aspectes tècnics del festival. Gràcies a ell hem après molts 

conceptes relacionats amb la part tècnica relacionada amb la sonorització que 

desconeixíem.  

A l'hora d'escollir/llogar els equips de so que utilitzaríem a l'esdeveniment, havíem de 

tenir en compte diversos aspectes per poder decidir correctament. En aquesta decisió 

ens va ajudar en Xavi, ja que ell en dedicar-s'hi, hi entén més. Alguns d'aquests 

aspectes es veuen a simple vista però d'altres no tant i poden ser igual de decisius a 

l'hora que el so tingui la qualitat desitjada. S'ha d'analitzar molt bé el tipus de recinte 

(en el nostre cas, era descobert) i el número d'instal·lacions del voltant (paradetes, 

taules, cadires...). Quan no es tenen en compte aquests aspectes, el més segur és que 
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Empresa de so el dia de l'esdeveniment. 

 

Tècnics de so a l'Escenari Plaça. 

 

s'escullin equips de so inadequats o que es trobin nombrosos problemes a l'hora de 

que el so arribi la suficient qualitat al públic. 

 

Per analitzar el recinte perquè 

sonés bé, un mes abans de la 

realització del festival vam 

reunir-nos amb els tècnics que 

ens havien de sonoritzar els 

dos escenaris de la Plaça del 

Centre. Amb ells vam parlar 

del reforç sonor necessari, és a 

dir, dels equips adients que necessitaríem per emetre l'àudio (com són els micròfons, 

amplificadors, cables, mescladores, altaveus, processadors, monitors, etc.)  tant en la 

zona del parc com en la de la plaça. Vàrem parlar també del condicionament sonor, ja 

que en exposar-nos a un recinte molt obert els equips de so necessaris i la seva 

distribució havien de ser completament diferents de si es tractés d'un recinte cobert, 

ja que el so patiria una gran atenuació amb la distància i en doblar aquesta distància 

ens quedaríem només amb una quarta part del so que teníem; d'aquí la necessitat 

d'un equip de so molt potent. També vam tenir en compte aspectes relacionats amb 

les connexions, els punts de llum i la potència elèctrica.  
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Logo empresa de seguretat 

contractada. Grupo 

Nordeste Servicios 

Integrales 2003, SL. 

Logo empresa de so contractada. RSTC 

Telecomunicacions Anoia, S.L. 
Logo empresa de so contractada. 

Nicx Music Produccions Musicals. 

Per tal d’agilitzar la logística del mateix dia del festival en els canvis de grups en els 

escenaris, vam decidir convocar una reunió amb els grups de l’Escenari Plaça amb 

l’objectiu d’arribar a un acord perquè entre ells compartissin material per no haver de 

canviar-ho tot a cada actuació. La reunió va anar molt bé i vam aconseguir arribar a 

molts acords per tal de compartir la bateria, amplificadors i algun ukelele.  

En acabar la reunió vam visitar el que seria el recinte del festival, ja que als artistes 

estaven interessats en conèixer l'espai on realitzarien la seva actuació. Va ser molt fàcil 

treballar amb artistes que no es dediquen professionalment però que els agrada fer el 

que fan i s'adapten a qualsevol condició per tal que el festival es pugui desenvolupar 

correctament. (Factura de l'equip de so contractat, Ràdio Sala, a la pàgina 49 dels 

annexos)  

 

 

 

4.5. SEGURETAT  

Per tal de controlar l’accés al recinte vam decidir contractar una empresa de 

seguretat. Vam posar-nos en contacte amb l’empresa barcelonina Grupo Nordeste 

Servicios Integrales, ja que el tècnic cultural de 

l’ajuntament ens la va recomanar. Ens vam comunicar amb 

ells per via telefònica la mateixa setmana del festival. Vam 

contractar tres controladors d’accessos que estarien des de 

les 10:00h fins a les 3:30, ja que el festival acabava a les 

3:00h i així ens podien ajudar a tancar el  recinte. Un va 

estar situat a l’entrada, un altre a la sortida i el tercer 

estava pendent de la zona inferior de la plaça. 

A més, estem molt satisfets del comportament que va tenir la policia local amb el 

festival. Van estar tot el dia patrullant pel voltant del recinte i passejant-se, fins i tot, 

per dins.  (Factura de l'empresa de seguretat contractat, Grupo Nordeste, a la pàgina 

48 dels annexos) 
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4.6. VOLUNTARIS  

Per poder arribar cobrir totes les tasques que el festival requeria vam buscar un bon 

equip de voluntàries i voluntaris amb ganes d’ajudar-nos a dur-lo a la realitat.  

La definició de voluntari segons l’Institut d’Estudis Catalans: 

 

 

 

Per una banda vam reunir una vintena d’amigues i amics disposats a posar el seu 

granet de sorra al projecte per a poder atendre totes les necessitats que el festival 

requeriria el dia de la seva realització. 

Per a escollir a qui fer la proposta de voluntariat vam definir el perfil de voluntari que 

nosaltres vèiem més adient per a l’esdeveniment. Aquest perfil es basava en tres 

principis: la responsabilitat, la implicació i la confiança. Els dos primers són força obvis 

per a la tria de voluntaris però el tercer, la confiança, també pensàvem que era un 

principi fonamental, ja que per a un projecte d’aquesta escala on nosaltres com a 

organitzadors ens hi jugàvem molt (econòmicament i donar una bona imatge davant 

de les empreses col·laboradores, institucions...) era necessari que hi hagués un bon 

ambient on nosaltres poguéssim confiar plenament en els voluntaris a l’hora de 

delegar qualsevol tasca o prendre qualsevol decisió, i que ells poguessin confiar en 

nosaltres en dir-nos realment el que pensaven de tot plegat: si havíem de corregir 

qualsevol errada, si veien que ho estàvem enfocant malament, fer-nos alguna 

recomanació... Nosaltres crèiem, i encara ara creiem, que era necessari i fonamental 

per assolir l’èxit rebre consells i crítiques dels voluntaris, és a dir, escoltar-los. 

Finalment els vam convocar en una primera reunió el 24 de juliol a les quatre de la 

tarda al local que ens van deixar pel festival. En aquesta primera trobada, on hi van 

assistir la majoria dels voluntaris els vam presentar el nostre projecte. Primer de tot, 

els vam explicar de què tractava el nostre treball de recerca i quin era el nostre 

objectiu. Després els vam descriure les tasques i proposar-los formalment ser 

voluntaris. 

Voluntari – ària 

adj. i m. i f. [LC][AD][PE][DE] Que s’ofereix lliurement a fer una cosa o a col·laborar en 

alguna tasca sense ésser-hi obligat. 
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Primera reunió amb els voluntaris al local de l'Spàrrek. 

Els vam voler deixar clar que 

eren molt importants per a 

nosaltres, ja que sense ells no 

podríem tirar el festival 

endavant.  

Durant el mes d'agost, al 

confirmar-nos de forma 

definitiva la seva participació com a voluntaris també ens van entregar completat el 

contracte de voluntariat que els vam fer signar per a oficialitzar-ho. El contracte 

creava un compromís i especificava els seus drets i deures com a voluntaris. (Tots els 

contractes de voluntariat els podeu trobar adjuntats als annexos pàgines 66 - 82)  

El rol de voluntari el van exercir principalment el dia del festival, però hem comptat 

amb el seu ajut abans i després de l'esdeveniment. Com a tasques prèvies podem 

destacar el disseny gràfic del cartell del festival, la col·laboració a l'hora de decorar 

l'aparador del local de l'Spàrrek, vendre marxandatge a l'acte de presentació, transport 

de materials i mobiliari, participació en l'elaboració de l'atrezzo... entre d'altres 

tasques, totes elles realitzades amb el seu ajut. El seu suport després de 

l'esdeveniment no s'ha quedat curt, ja que hi ha moltes tasques que s'havien de fer a 

posteriori (retornar material i mobiliari, recollir el local, difusió post-festival...). 

On més ens han recolzat ha estat en la difusió, ja que des d'un principi no teníem 

previst tanta assistència. Però no només ells han fet córrer la veu del festival, sinó que 

també els seus familiars. Alguns pares dels voluntaris, a més d'assistir al festival, fins i 

tot han col·laborat en la plataforma de Crowdfunding. 

Als voluntaris els vam proporcionar la manutenció necessària per a tota la jornada, és a 

dir: aigües, sopar i consumicions. També van lluir durant tot el festival una samarreta 

de l’esdeveniment de color groc.  

 

Per repartir les tasques segons preferències i disponibilitat d’horari, vam reunir-nos la 

setmana abans de l’esdeveniment en una aula del nostre institut. Allà ens vam posar 

d’acord per gestionar les tasques en petits equips, ja siguin parelles o grups de tres 
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voluntaris. La majoria de tasques eren rotatives, excepte les tasques puntuals o els 

responsables de les tasques, que s’encarregaven íntegrament de la seva funció en una 

tasca concreta.  

 

(L’horari de les tasques amb els torns i els equips corresponents el podeu consultar a la 

pàgina 84 dels annexos. També hi ha els equips citats) 

 

Aquestes són les tasques rotatives del dia de l’esdeveniment: 

 

 · Entrada + Taquilla: Aquesta tasca, com ens indica el títol, consistia en 

controlar l’accés d’entrada al festival. S’havien de bescanviar els abonaments per les 

polseres d’accés i a la vegada 

vendre abonaments. No és 

una tasca fàcil ni agradable, ja 

que requereix molt de 

contacte amb el públic de 

l’exterior. Els responsables 

d’aquesta tasca van ser la 

Clàudia Río i el Roger Conesa, 

que van fer una gran feina sabent gestionar qualsevol imprevist de la millor manera 

possible. En aquesta tasca anaven venint altres voluntaris a fer-los un cop de mà. A 

partir de les 10 de la nit, van estar acompanyats d’un controlador d’accessos 

contractat a través d’una empresa de seguretat per tal d’evitar qualsevol conflicte. 

 

· Sortida: Aquesta tasca consistia a tenir un control de la 

sortida del festival perquè la gent no entrés per l’accés 

incorrecte. També tenia l’objectiu d’indicar a la gent 

que no trobava la sortida. A partir de les 10 de la nit un 

controlador d’accessos es va encarregar de   

                                                     vigilar la sortida. 

 

Anna Segura, Clàudia Río i Roger Conesa a l’entrada del festival. 

Recurs que van utilitzar els 

voluntaris de la sortida per a 

indicar l’accés d’entrada del 

festival. 
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Marta Valencia i Guillem Bernal a la zona de l'Escenari 

Plaça. 

 · Escenari Plaça: Aquesta tasca tenia l’objectiu de controlar l’escenari de la part 

superior del recinte tenint un 

control del públic per a resoldre 

qualsevol imprevist, ajudar a 

agilitzar els canvis d’escenari i 

donar un cop d’ull als accessos 

del magatzem i camerinos. El 

responsable fix d’aquesta tasca 

va ser l’Adrià Tejedor, que va 

encarregar-se principalment de 

que els artistes i tècnics 

respectessin els horaris i 

aconseguir que tot anés a l’hora correcte per evitar retards. No va ser una tasca fàcil ja 

que havia de tenir controlat a tots els artistes i avisar-los amb un període previ marcat i 

tenir preparat tot l’atrezzo i material necessari perquè en cap moment faltés res. Per 

aquesta tasca també anaven passant altres voluntaris per ajudar a l’Adrià, ja que 

també havia de treballar juntament amb els tècnics. 

 

 · Escenari Parc: Tenia la mateixa funció que la tasca anterior però a l’escenari 

de la part inferior del recinte. El responsable en aquest cas va ser el Dídac Bellón. 

 

 · Marxandatge: Aquesta tasca, ben fàcil, consistia a vendre samarretes i prints 

del festival des de la paradeta que teníem situada a la part superior del recinte. 

Aquesta paradeta va ser compartida amb els grups de música que portaven 

marxandatge propi i volien fer-lo arribar al públic. (Normativa de la paradeta de 

marxandatge i material necessari adjuntats a les pàgines 120 - 122 dels annexos) 

 

Hi havia altres tasques: 

 ·Artistes: Aquesta tasca es va dividir en dues parts. Pel matí l’objectiu d’aquesta 

era mantenir el contacte amb els grups perquè arribessin correctament al recinte. Pel 

matí l’encarregada va ser la Laura Aniento, que va elaborar un mapa d’Esparreguera on 

situava el recinte, el punt de càrrega i descàrrega de material i instruments i una zona 
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Raquel Bernabeu al passatge d'entrada 

del festival. 

d’aparcament propera. Tots els artistes tenien el número de telèfon de la Laura i ella el 

de tots els artistes, per poder assistir qualsevol imprevist. (Podeu consultar aquest 

mapa a l'apartat de producció, 6.4. Mapa i ubicació del recinte) 

 

La tasca d’artistes per la tarda era totalment diferent, ja que consistia a respondre 

qualsevol necessitat que aquests requerissin i resoldre qualsevol problema relacionat 

amb els camerinos, els entrepans i consumicions, o qualsevol altre aspecte. També 

havien d’ocupar-se que els artistes estiguessin preparats al lloc i al temps correcte 

abans de l’actuació. Els voluntaris que s’ocupaven únicament dels artistes van ser la 

Júlia RuIz i el Guillem Pérez. Vam decidir que aquesta tasca no funcionés mitjançant 

torns perquè pels artistes seria més fàcil recórrer a les mateixes persones per 

qualsevol imprevist o necessitat.  

 

· Fotografia i photocall: Durant tot el festival 

vam comptar amb una voluntària fotògrafa. La 

Raquel Bernabeu va ser l’encarregada 

d’immortalitzar moments de tot 

l’esdeveniment. Per la nit va estar davant de la 

zona on havíem situat el photocall per fer fotos 

dels assistents amb els logos dels 

col·laboradors darrere. També va captar molt 

bé l’essència de l’ambient que es respirava en 

el festival. 

 

 

 

 · Tasques puntuals i tasques matí: Les tasques de muntatge del matí no 

estaven repartides entre els voluntaris, ja que vam deixar via lliure a què vingués qui 

pogués. Durant tota la jornada va haver-hi tasques molt concretes com el 

desplaçament de cartellatge publicitari de l’entrada cap a la taula del DJ, per exemple. 

Aquestes tasques puntuals estaven pactades amb voluntaris concrets en hores 
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Paradeta de marxandatge del festival i servei de bar. 

concretes. Els voluntaris i voluntàries van estar disposats en tot moment per 

solucionar qualsevol imprevist. 

 

LLISTAT DE VOLUNTARIS I VOLUNTÀRIES 

Laura Aniento  

Dídac Bellón  

Raquel Bernabeu  

Guillem Bernal  

Laura Bustamante  

Roger Conesa  

Eduard Mauri  

Guillem Pérez  

Júlia Rey  

Clàudia Río  

Laura Roig  

Júlia Ruíz  

Anna Segura  

David Sicilia  

Adrià Tejedor  

Iker Uranga  

Marta Valencia  

Eloi Yerpes  

 

 4.6.1. VOLUNTARIAT BAR 

Un obstacle que ens vam trobar va ser la minoria d’edat. Els nostres voluntaris, com 

nosaltres, eren tots menors d’edat i per tant no poden estar darrere d’una barra de bar 

servint begudes alcohòliques. Tenint en compte això vam cercar un grup de gent major 

d’edat perquè ens ajudessin a cobrir la tasca del bar. Aquest grup de gent van ser 

principalment amics dels nostres pares que es van oferir voluntàriament.  

LLISTAT DE VOLUNTARIAT DEL BAR 

Manel Alberca 

Gemma Badia 

Pep Bardés 

Joan del Amo 

Maria Egea 

Maria José García 

Elena Gervás 

Carme Gordón 

Santos Manzaneque 

Ferran Martínez 

Maite Moliné 

Lourdes Pérez 

Jordi Sancho
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4.7. OBJECTIU ECONÒMIC DE L'ESDEVENIMENT  

Com que el festival partia d'un capital inicial de zero euros i teníem el repte de dur-lo a 

terme sense acabar amb números vermells i poder cobrir amb totes les despeses, vam 

haver de quina manera es podria autofinançar. 

 

Aquest mètode de finançament va consistir bàsicament en dissenyar i aplicar una 

plataforma de crowdfunding (una plataforma de micromecenatge) principalment pels 

comerços i empreses de la nostra vila. Aquesta plataforma de micromecenatge fa 

referència a una cooperació col·lectiva amb la finalitat d'aconseguir diners, aportacions 

econòmiques, o altres recursos, com aportacions materials o en espècie a canvi de 

prestacions per part de l'organització. 

 

Per realitzar-la vam elaborar un full que anàvem presentant comerç per comerç on 

explicàvem en què consistia el nostre projecte juntament amb diverses propostes de 

col·laboracions que podien fer-nos a canvi d'aspectes publicitaris o altres serveis. 

(Vegeu el full de color verd de micromecenatge que vam presentar als comerços a la 

pàgina 85 dels annexos i el llistat de tots els comerços col·laboradors a les pàgines 86 - 

87)  

 

Aquí us presentem els resultats obtinguts, tant en aportacions econòmiques com en 

espècie o material: 
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 NOM NEGOCI QUANTITAT 
APORTADA 

PROPORCIONEM SOBRE 
FET? 

ENTREGAT? 

1 Sabateria Avi 
Miquel 

45 € Llistat mecenes online + menció a l'acte de presentació + abonament + 1 consumició 
 
-Samarreta talla M - BLANCA 

SÍ SÍ 

2 Família Gerard 35€ Llistat mecenes online + menció a l'acte de presentació + abonament -- -- 

3 Obres i 
Construccions 
SHEMARA, S.L. 

70 € Llistat mecenes online + menció a l'acte de presentació + abonament + 1 consumició + llistat de 
mecenes físic + aparèixer cartell del festival + aparèixer al cartell de l'acte de presentació 

SÍ SÍ 

4 El taller de 
Sandra 

65 € Llistat mecenes online + menció a l'acte de presentació + abonament + 1 consumició + llistat de 
mecenes físic + aparèixer cartell del festival  

SÍ SÍ 

5 Farmàcia Guarc 30 € Llistat mecenes online + menció a l'acte de presentació -- --- 

6 Auroòptica 30€ Llistat mecenes online + menció a l'acte de presentació -- -- 

7 Recline 30€ Llistat mecenes online + menció a l'acte de presentació -- -- 

8 Farmàcia Sant 
Joan 

30€ Llistat mecenes online + menció a l'acte de presentació -- -- 

9 Abelaira Joieria i 
Rellotgeria 

35€ Llistat mecenes online + menció a l'acte de presentació + abonament SÍ SÍ 

10 Manuela Alba 
perruKeria 

10€ Llistat mecenes online + menció a l'acte de presentació -- -- 

11 MASSIP 
Cosmètics 

30€ Llistat mecenes online + menció a l'acte de presentació -- -- 

12 Sabateria Serra 20€ Llistat mecenes online + menció a l'acte de presentació -- -- 

13 NuriaJosep 
Carnisseria 

30€ Llistat mecenes online + menció a l'acte de presentació -- -- 

14 Sports Amat 65€ Llistat mecenes online + menció a l'acte de presentació + abonament + 1 consumició + llistat de 
mecenes físic + aparèixer cartell del festival 

SÍ SÍ 

15 Gimnàs Stylo 30€ Llistat mecenes online + menció a l'acte de presentació -- -- 

16 Los Manchegos. 
Bar de tapes 

30€ Llistat mecenes online + menció a l'acte de presentació SÍ SÍ 
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17 Teo Moda 
infantil i juvenil 

35€ Llistat mecenes online + menció a l'acte de presentació + abonament SÍ SÍ 

18 Xell Llenceria i 
Merceria 

30€ Llistat mecenes online + menció a l'acte de presentació -- -- 

19  
 
 

Autoescola 
Bardés 

200€ [Opció DJ -150€]: Dret de posar publicitat al davant de la taula del DJ i posar 2 plafons publicitaris a 
sobre l'escenari.  
A més, gaudeix dels avantatges [85]: Llistat mecenes online + menció a l'acte de presentació + 
abonament + 3 consumicions + llistat de mecenes físic + aparèixer cartell del festival + aparèixer al 
cartell de l'acte de presentació + dret de penjar un cartell publicitari al recinte del festival. 
[Opcions extres]  
+20 € : Aparèixer a la pantalla de darrere el dj de forma intercalada i en bucle entre fotografies del 
festival. 
+30€ : Posar un cartell a alguna de les entrades del recinte.  

SÍ SÍ 

20  
Frankfurt No 
N'hi ha Prou 

100€ Llistat mecenes online + menció a l'acte de presentació + abonament + 5 consumició + llistat de 
mecenes físic + aparèixer cartell del festival + aparèixer al cartell de l'acte de presentació + dret de 
penjar un cartell publicitari al recinte del festival + dret de penjar un cartell publicitari a l'acte de 
presentació + dret de posar una paradeta al recinte del festival + menció específica a les xarxes socials 
del festival. 

SÍ SÍ 

21 Renault REM 
GUITART 

85€ Llistat mecenes online + menció a l'acte de presentació + abonament + 5 consumició + llistat de 
mecenes físic + aparèixer cartell del festival + aparèixer al cartell de l'acte de presentació + dret de 
penjar un cartell publicitari al recinte del festival. 

SÍ SÍ 

22 Xupeta 
Llaminadures 

10€ Llistat mecenes online -- -- 

23 Sabateria 
Llongueras 

20€ Llistat mecenes online + menció a l'acte de presentació -- -- 

24 Construcciones 
MOGAR, S.L 

70€ Llistat mecenes online + menció a l'acte de presentació + abonament + 1 consumició + llistat de 
mecenes físic + aparèixer cartell del festival + aparèixer al cartell de l'acte de presentació 

SÍ SÍ 

25 Piluka 10€ Llistat mecenes online -- -- 

TOTAL 
MECENATGE 

1145€    
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 NOM NEGOCI QUANTITAT 
APORTADA 

PROPORCIONEM SOBRE 
FET? 

ENTREGAT? 

1  
K-Fetó 

Material 
valorat en 

100€ 

Llistat mecenes online + menció a l'acte de presentació + abonament + 5 consumició + llistat de 
mecenes físic + aparèixer cartell del festival + aparèixer al cartell de l'acte de presentació + dret de 
penjar un cartell publicitari al recinte del festival + dret de penjar un cartell publicitari a l'acte de 
presentació + dret de posar una paradeta al recinte del festival + menció específica a les xarxes socials 
del festival. 

SÍ SÍ 

2  
Pickments 

Material 
valorat en 

100€ 

Llistat mecenes online + menció a l'acte de presentació + abonament + 5 consumició + llistat de 
mecenes físic + aparèixer cartell del festival + aparèixer al cartell de l'acte de presentació + dret de 
penjar un cartell publicitari al recinte del festival + dret de penjar un cartell publicitari a l'acte de 
presentació + dret de posar una paradeta al recinte del festival + menció específica a les xarxes socials 
del festival. 

Sí SÍ 

3  
Illa 

Material 
valorat en 

75€ 

FEM 70:  Llistat mecenes online + menció a l'acte de presentació + abonament + 1 consumició + llistat 
de mecenes físic + aparèixer cartell del festival + aparèixer al cartell de l'acte de presentació 

Sí SÍ 

4  
MailBoxes 

Esparreguera 

Material 
valorat en 

100€ 

Llistat mecenes online + menció a l'acte de presentació + abonament + 5 consumició + llistat de 
mecenes físic + aparèixer cartell del festival + aparèixer al cartell de l'acte de presentació + dret de 
penjar un cartell publicitari al recinte del festival + dret de penjar un cartell publicitari a l'acte de 
presentació + dret de posar una paradeta al recinte del festival + menció específica a les xarxes socials 
del festival. 

Sí SÍ 

5 Imatge - Espai 
Creatiu 

Material 
valorat en 

30€ 

Llistat mecenes online + menció a l'acte de presentació  -- -- 

6  
Espai Blanc 

Material 
valorat en 

65€ 

Llistat mecenes online + menció a l'acte de presentació + abonament + 1 consumició + llistat de 
mecenes físic + aparèoxer cartell del festival 

Sí SÍ 

7  
ArtVinyl 

Material 
valorat en 

65€ 

Llistat mecenes online + menció a l'acte de presentació + abonament + 1 consumició + llistat de 
mecenes físic + aparèixer cartell del festival 

Sí SÍ 
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8 Cal Sant Material 
valorat en 

80€ 

Llistat mecenes online + menció a l'acte de presentació + abonament + 1 consumició + llistat de 
mecenes físic + aparèixer cartell del festival + aparèixer al cartell de l'acte de presentació. 

Sí SÍ 

9  
Deliciosus 

Rostiseseria 
Esparreguera 

Material 
valorat en 

200€ 

 
 

Llistat mecenes online + menció a l'acte de presentació + abonament + 5 consumició + llistat de 
mecenes físic + aparèixer cartell del festival + aparèixer al cartell de l'acte de presentació + dret de 
penjar un cartell publicitari al recinte del festival + dret de penjar un cartell publicitari a l'acte de 
presentació + dret de posar una paradeta al recinte del festival + menció específica a les xarxes socials 
del festival.  
*Dels quals vam fer mecenatge de 100€, amb 50€ en metàlic. 

SÍ SÍ 
 
 
 
 

TOTAL 
MECENATGE 
EN ESPÈCIE 

715 
-50 

Deliciosus 

665 € 

   

 

 



   

Una altra font d'ingressos era la venda del nostre propi marxandatge i la venda 

d'entrades. 

 

Assolir la quantitat necessària per a la realització del festival va ser un dels reptes més 

difícils del projecte. 

 

4.8. ELABORACIÓ DEL DISSENY GRÀFIC  

 4.8.1. LOGOTIP 

La creació d'un logotip sembla una tasca fàcil i senzilla, però hi ha molts aspectes a 

tenir en compte darrera de l'elaboració d'una identitat visual, deixant de costat les 

lletres i figures que apareixen. Un logotip és molt sovint, la primera impressió que 

causa una empresa que pot afectar a la percepció d'un client (en el nostre cas, en la 

percepció del públic), en les seves decisions i en la seva actitud. 

 

Per elaborar un bon disseny vam seguir aquests consells: 

 

 Intentar ser intel·ligent i únic (inèdit) 

Un logotip és allò que ens ha de distingir de la competència, per això és important que 

la identitat visual ens faci destacar de la resta. En molts casos, per intentar originar un 

nou disseny gràfic es tendeix a buscar exemples d'altres logotips per trobar inspiració, 

en els quals gairebé sempre es tendeix al "plagi". Per això, és millor que, a l'hora 

d'elaborar un disseny visual, sigui realment propi i que no s'hagi vist abans per tal de 

no relacionar-lo amb altres projectes o productes.  

 

 Relacionat amb l'objectiu 

El logotip serà la nostra identitat visual, així doncs, la finalitat és arribar a un públic 

específic que tingui relació amb el que nosaltres oferim. 

 

 Que sigui fàcil i flexible 

És important comptar amb una combinació equilibrada, senzilla i peculiar si es vol que 

sigui interessant. És a dir, ha de ser senzill amb un toc diferent.  

65 
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Primers esbossos del logotip. 

A més, ha de servir per funcionar bé en diferents plataformes i ser flexible en la seva 

mida. I que quedi obsolet en uns anys és tot un repte, però també s'ha d'estar obert 

als petits canvis que sorgeixin pel camí i intentar estar preparat per fer petites 

modificacions que el mantinguin actualitzat. 

 

 4.8.2.  PRIMERES IDEES D'IDENTITAT VISUAL 

Com ja sabíem el nom que li volíem posar al nostre festival (explicació complexa de 

l'origen del nom a Creació, apartat 3.1.2. Identitat. Nom del festival) , ara només ens 

quedava la realització del disseny gràfic. Ens vam plantejar anar a diferents centres 

d'elaboració de dissenys gràfics però com que disposàvem de diners limitats, vam triar 

fer-nos-el nosaltres mateixos i estalviar diners dins d'aquest àmbit. 

 

Aquests van ser algunes de les primeres idees: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.8.3. LOGOTIP ÒPTIM 

Ens vam adonar tots els models que havíem originat eren massa complexos i un logotip 

que fos més senzill i, sobretot, més contundent ens seria millor.  
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Així doncs, aquest va ser el resultat: 

 

 

 

 

 

 

A més, s'hi podia jugar fàcilment amb la combinació de colors: 

 

 

 

 4.8.4. DISSENY GRÀFIC DEL CARTELL 

Un cop ja teníem tots els grups confirmats, el següent pas era elaborar el nostre 

disseny gràfic per al cartell. Com va passar amb la creació del logotip, ens vam 

plantejar anar a diferents centres d'elaboració de disseny gràfic però com que 

disposàvem de diners molt limitats, vam triar el recurs més econòmic: fer-nos-el 

nosaltres mateixos. 

 

Els primers models que vam fer són:  
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Dibuix inicial de 

l'Iker Uranga.  

Tot i tenir molta relació amb el nostre poble, perquè les imatges de fons són preses a 

Esparreguera, no ens va acabar de convèncer perquè no 

transmetia l'energia que ha de transmetre el cartell d'un 

festival jove. Finalment però, gràcies al cop de mà d'un dels 

nostres voluntaris qui, actualment està estudiant disseny 

gràfic, la feina se'ns va facilitar. Quan li vam plantejar la idea 

de fer-nos un cop de mà, no va dubtar ni un segon i va veure-

ho com una oportunitat per ampliar la seva capacitat de 

creació.  

 

Després de valorar i analitzar diversos dibuixos que l'Iker Uranga havia fet durant el 

trimestre, en vam veure un que ens va agradar molt. Un cop seleccionat, només 

faltava versionar-lo per fer-lo inèdit. Els nostres coneixements respecte els 

programaris d'edició són força limitats però gràcies a la Carme Paltor, des de l'empresa 

Ardit.cat, el vam poder escanejar i editar sense cap mena de dificultat.  

 

 Aquests van ser els resultats de l'editat:   
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Això començava a tenir una altra forma però encara ens faltaven coses per afegir, 

afegir tots els logos dels nostres col·laboradors (explicació ampliada a l'apartat de 

Gestió, 4.7. Política econòmica de l'esdeveniment). Quan ja els teníem tots, finalment, 

aquest va ser el resultat:  

(Cartell amb les mides adaptades a un full Din-A4 a la pàgina 45 dels annexos) 
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4.9. POLSERES D'IDENTIFICACIÓ I CONTROL D'ACCÉS  

Per tenir un bon control de les persones de dins el recinte, vam considerar adient crear 

un mecanisme d'identificació i control. Una de les primeres idees era permetre l'accés 

del públic a l'interior del recinte fent una petita marca a l'entrada comprada 

prèviament (amb bolígraf o trencant-la); però de seguida ens vam adonar que si fèiem 

servir aquest mètode, la gent podria entrar sense acreditació fàcilment i hauria una 

gran dificultat de control a la sortida i a l'entrada. Una segona idea va ser la utilització 

d'un segell per marcar les mans de totes les persones per tal de poder entrar i sortir 

del recinte però no ho vam acabar de veure segur perquè molta gent se l'acabaria 

esborrant i demanaria tenir un altre al llarg de la jornada. Així doncs, després d'avaluar 

diversos mètodes de control, vam arribar a la conclusió que l'ús d'una polsera seria el 

mètode més adient.  

 

L'avantatge de l'ús de les polseres per colors (blau per als voluntaris, groc per als 

artistes, rosa per als serveis de restauració i paradeta solidàries, i verd per al públic) 

serviria per diferenciar ràpidament a un artista, d'un voluntari o a un espectador d'un 

representant d'una de les paradetes instal·lades. A més a més, apostar per aquesta 

tècnica ens serviria també com a un controlador d'accessos ja que cada polsera estaria 

numerada de sèrie i el seu ús seria individual i intransferible.  

 

Hi ha molts models de controladors d'accessos en format de polsera (vinil, tela, plàstic, 

tyvek...) però nosaltres només ens vam centrar en les més econòmiques, és a dir, les 

que són de paper Typek.  

 

Comparativa de preus amb diverses empreses que oferien polseres de Tyvek: 
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 EMPRESA 1:  Imprentaonline.net 
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 EMPRESA 2: pulserasparadiscotecas.com 
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 EMPRESA 3: vipland-eshop.es 
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 EMPRESA 4: pulseraspersonalizadas.com 

 

00 
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 4.9.1. TAULA COMPARATIVA 

 

 EMPRESA UNITATS PREU COLORS IMPRESSIÓ MIDES IVA COST 
ENVIAMENT 

1 Imprenta 
online.net 

100 
250 
500 

49,08€ 
71,67€ 
83,00€ 

Varietat Una tinta 
(1 cara) 

24,8x 
2,5 cm 

No 
inclòs 

No inclòs 

2 Pulseras 
paradisco 
tecas.com 
 

500 60,00€ Varietat Una tinta 
 

18x 
1,8cm 

No 
inclòs 

Gratuït 

3 vipland-
eshop.es 

500 34,65€ Varietat Una tinta 
(només en 
negre) 

17,1x 
1,6cm 

No 
inclòs 

No inclòs 

4 Pulseras 
personali 
zadas.com 
 

100 
500 

30€ 
40€ 

Limitats 
 
 

Una tinta 
 

24,9x 
2,5cm 

No 
inclòs 

No inclòs 

*Totes amb numeració de sèrie 

 

L'empresa que ens oferia un preu més baix era l'empresa número 4 

(pulseraspersonalizadas.com) amb comandes de 100 unitats a 30€. Però hauríem de 

fer una comanda de 100 unitats per públic, una altra de 100 per als serveis, 100 per als 

voluntaris i una comanda de 5 amb 100 unitats cadascuna pel públic, que ens 

suposaria una despesa de  240€.  

 

Tot i ser el preu més baix en comparació a la resta de les empreses, a nosaltres ens 

quedava massa gran (ja que al preu que es mostra en les imatges s'ha de sumar l' IVA i 

el cost del transport/enviament) i se'ns va ocórrer que potser nosaltres podríem 

dissenyar les nostres pròpies polseres amb un cost molt més reduït.   

 

 4.9.2. ELABORACIÓ D'UN DISSENY PROPI DE POLSERES D'ACCÉS 

Mitjançant programaris d'ordinador vam fer una simulació de polsera amb paper. 

Aquest avantatge de personalització pròpia ens va permetre fer un disseny exclusiu 

per a nosaltres, per això, volíem que aparegués el nostre logotip juntament amb el de 

les dues empreses més afines a nosaltres, ja que ens van ajudar en tot moment. A més 
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a més, la personalització dels colors també estava al nostre favor. Podríem utilitzar els 

colors que volguéssim per a distingir a la gent que hi hagués dins del recinte.  

 

Efectivament però, el paper no era el material més adient per fer una polsera perquè 

és un material poc resistent i si es mullés, es trencaria amb molta facilitat; tot i així, la 

idea no ens desagradava i vam buscar-hi solucions. Se'ns va ocórrer que aquests 

mateix disseny podia imprimir-se sobre un paper elaborat amb poliester molt més 

resistent. El nom tècnic d'aquest paper és Paper Am Anima de Poliester. El cost ha 

quedat subvencionat gràcies al mecenatge per part de l'empresa Mail Boxes 

Esparreguera. Aquest va ser el resultat: 

 

 POLSERA PER ALS VOLUNTARIS: 

          LOGOTIPS EMPRESES                           EL NOSTRE LOGOTIP  

 
 

ESPAI PER 
POSAR  

ADHESIU 

 

  
                   

                        Núm. de sèrie 

 

 POLSERA PER ALS ARTISTES: 

ESPAI PER 
POSAR  

ADHESIU 

 

  
 

 POLSERA PER ALS SERVEIS DE RESTAURACIÓ I COL·LABORADORS AMB 

PARADETA: 
 

ESPAI PER 
POSAR  

ADHESIU 

 

  
 

 POLSERES PER AL PÚBLIC: 

ESPAI PER 
POSAR  

ADHESIU 

 

 
* Les mides originals són 26x1,6cm  



Treball de Recerca 2015-2016  Institut El Cairat. Esparreguera   

77 
 

  

    5. PROMOCIÓ  
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5.1. MÈTODES DE PROMOCIÓ  

Per fidelitzar al nostre públic i incrementar les nostres possibilitats d'èxit, cal prendre 

tècniques eficaces de promoció per arribar a assolir el nostre objectiu.  

 

Definició de PROMOCIÓ segons l'Institut d'Estudis Catalans: 

 

 

 

 

Tot i ser aquestes les definicions acceptades per l'IEC, la definició de promoció abraça 

un gran ventall de definicions segons diferents experts en la matèria. Per a alguns, és 

"el conjunt de tècniques integrades en el pla anual de màrqueting per assolir objectius 

específics, a través de diferents estímuls d'accions limitades en el temps i en l'espai, 

orientades a públics determinats", i per a d'altres "un dels instruments fonamentals del 

màrqueting amb el qual la companyia pretén transmetre les qualitats del seu producte 

als seus clients (per a l'Spàrrek, el nostre servei i el nostre públic, respectivament), per 

tal que aquests es vegin impulsats a adquirir-lo; per tant, consisteix en un mecanisme 

de transmissió d'informació". 

 

Per a nosaltres, estudiants de la branca social-empresarial, el terme promoció fa 

referència a la quarta eina del marketing-mix, que inclou diferents activitats per 

comunicar els mèrits dels productes i persuadir al seu públic, en què els objectius 

fonamentals són: Informar (necessari per a que la gent sàpiga de la seva existència), 

persuadir (convèncer amb arguments) i recordar (recordar al públic sobre la 

disponibilitat i potència per a satisfer). Per fer-ho vam utilitzar diferents tècniques: 

 

 5.1.1. EXPLICACIONS A LES CLASSES 

Una d'aquestes tècniques era fer explicacions a les diferents classes del nostre institut. 

Vam fer una selecció de cursos, triant els més grans del nostre centre, i vam passar 

classe per classe a explicar el nostre projecte. En la breu explicació de cinc minuts, 

fèiem cinc cèntims del que havíem estat treballat durant tot l'estiu, presentàvem el 

·PROMOCIÓ:  [ECT]  Acció comercial, de la publicitat, desplegada per l’empresa 

sobre els consumidors o els intermediaris, per tal d’impulsar les vendes en general o 

d’un producte concret. 
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Cartellatge pels carrers de 

Barcelona.  

Cartellatge a les parades 

d'autobús. 

Cartellatge pels comerços.  

nostre cartell amb la desena de grups confirmats (per deixar-lo penjat a la classe), 

comentàvem els horaris i recinte, parlàvem de com podien adquirir les seves entrades, 

i donàvem a cadascú un flyer del cartell per tal que tinguessin la informació més 

important per escrit. A més, amb aquesta breu exposició aprofitàvem també per 

fomentar la importància del Treball de Recerca. 

 

Aquesta tècnica la vàrem poder dur a terme gràcies a la col·laboració del nostre centre 

que, fins i tot, va ser ell qui ens va proporcionar els fulletons per entregar als alumnes. 

 

 5.1.2. FLYERS 

Els mateixos fulletons que vam utilitzar a les explicacions de les classes van servir-nos 

per fer una difusió més àmplia repartint-los pel carrer el dia abans de l'esdeveniment. 

Era una forma creativa de proporcionar tota la informació necessària: dia, recinte, 

grups, col·laboradors, com adquirir les entrades, etc.  (Exemple de les impressions de 

flyers a la pàgina 123 dels annexos) 

 

 5.1.3. CARTELLATGE  

El mateix dia que vam obrir l'aparador del nostre local vam empaperar Esparreguera 

amb el cartell del festival. Però no només el vam penjar pel carrer, sinó que també en 

els comerços col·laboradors i altres espais de força visualització.  

 

No només vam penjar cartells per Esparreguera; també ho vam fer pels altres 

municipis propers, Barcelona ciutat i pels pobles de procedència dels artistes.  
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Diversos moments de l'acte de presentació realitzat el 26 de setembre de 2015 a Cal Sant. 

 5.1.4. PLATAFORMA MOODLE 

Gràcies a les publicacions al Moodle oferides pel nostre institut vam aconseguir arribar 

de forma molt directa a tots els alumnes del centre. (Publicacions sobre el festival al 

Moodle de l'Institut El Cairat adjuntades a les pàgines 116 - 119 dels annexos) 

 

 5.1.5. ACTE DE PRESENTACIÓ 

El 26 de novembre de 2015 vam organitzar un acte de presentació a Cal Sant, un 

bar/restaurant de la nostra vila. L'acte el vàrem oferir nosaltres dos, és a dir, vam 

seure davant d'una trentena d'assistents amb l'objectiu de presentar oficialment el 

festival concretant tots els aspectes de l'esdeveniment, explicant com s'executaria la 

jornada i presentant els grups de música i cantants un per un. Aquesta presentació 

anava destinada als familiars, amics, col·laboradors i mecenes, professors, etc. Entre 

aquests detalls va tenir lloc la menció dels mecenes i la presentació oficial i per 

primera vegada dels horaris. La presentació, però, també tenia l'objectiu de fer 

promoció del festival i que qualsevol persona que estigués interessada pogués 

informar-se de primera mà. A més, vam comptar amb la presència de la Revista Benna 

i del 777.  (Cartell de l'acte de presentació adjuntat a la pàgina 42 dels annexos) 

 

 Aquest va tenir una durada aproximament d'una hora i a més de la nostra intervenció 

com a organitzadors va comptar amb dues actuacions musicals de dos dels grups 

confirmats per a l'Spàrrek TR: la Lula Long i Marcos i Pol. Els artistes van interpretar 

dues cançons cadascú en format acústic i reduït. 
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 Al final de la presentació vam oferir la possibilitat de comprar les entrades anticipades 

i va ser on per primer cop vam mostrar (les portàvem posades!) i posar a la venda les 

nostres samarretes.  

 

La valoració de l'acte va ser molt positiva, ja que vam poder explicar detalladament als 

nostres propers el projecte que teníem entre mans des de principis de l'estiu. També 

va ser molt bona idea vendre entrades anticipades, ja que era un moment òptim per 

fer-ho. 

 5.1.6. XARXES SOCIALS  

Avui en dia si alguna cosa no està a Internet és que no existeix. La nostra eina més 

explotable per arribar a la gent i per comunicar-nos amb el nostre públic han estat les 

xarxes socials.  

 

El primer que vam fer va ser crear-nos un Gmail nou dedicat especialment al festival 

per vincular-ho tot en aquest compte. A partir d'aquí, ens vam crear una pàgina de 

Facebook com a portal principal de l’esdeveniment, ja que és la xarxa social més 

completa per a fer arribar el festival a la gent. En aquesta pàgina hem publicat escrits, 

fotografies i vídeos del festival i dels artistes per tal de mantenir en tot moment al 

nostre públic informat sobre com seria l’esdeveniment que viurien el dissabte 10 

d’octubre. També ha estat molt útil per arribar a gent que encara no ens coneixia. 

 

A més, hem fet servir Instagram i Twitter, on de forma més concreta hem anat 

publicant petites anècdotes relacionades amb el procés de realització del festival. 

Hem utilitzat les xarxes abans i després del festival, ja que hem compartit fotografies i 

vídeos de la jornada. Les hem emprat també per compartir notícies importants dels 

grups, ja que així els promocionem i els ajudem a fer-se a conèixer. 

 

TWITTER: https://twitter.com/sparrektr 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/sparrektr/ 

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/sparrektr/ 

YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UC8FzuQMEDgdM0e7nybH2-dQ 
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Rodant l'espot al centre del poble. 

Rodant l'espot a Can Comelles. 

 5.1.7. ESPOT 

Per donar a conèixer el festival i promocionar-lo vam voler realitzar un espot 

publicitari. Com que no vam tenir gaire temps per preparar-lo vam partir d’una idea 

inicial senzilla que consistia en gravar diverses persones d’edats diferents realitzant 

tres tipus d’accions, per tal de després 

poder triar i a partir d’allà poder extreure 

alguna idea més consistent. Amb les 

imatges gravades de divuit persones en 

nou escenaris diferents d’Esparreguera, 

vam decidir començar a muntar-lo per a 

veure què podia sortir. El resultat va ser en 

una primera part del vídeo, nou persones 

tocant instruments musicals de forma 

individual i en una segona part, la imatge 

s’amplia per tal de fer més visible l’espai i la 

situació del poble i per descobrir una segona persona que acompanya a les que ja hi 

apareixien inicialment de forma individual. La consecució d’aquestes imatges donen 

pas al final, on es presenten de forma textual els grups components del festival i tota la 

informació per als interessats. 

El vídeo el vam plantejar, rodar i editar en un 

mateix dia. Com la majoria de participants de 

l’espot són menors d’edat, vam haver 

d’elaborar una autorització de drets d’imatge 

per a les seves famílies, per tal que els tutors 

legals ens donessin el permís per poder 

penjar el vídeo i fer-ne difusió. La música 

utilitzada és la cançó “Quan Rius” del grup 

jove santboià Camí de l’Est, grup musical que 

forma part del cartell de l’Spàrrek TR. 
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Laura Aniento escrivint als vidres 

de l'aparador mesos abans 

d'obrir-lo. 

Codi QR. Enllaç directe al 

vídeo de l'espot 

El vídeo el podeu trobar al canal de YouTube del festival.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_wvavYVQ_xE 

 

  5.1.7.1. DRETS D'IMATGE 

Per poder realitzar el rodatge de l'espot era necessari tenir una autorització dels drets 

d'imatge de les persones menors d'edat que hi apareixen. Per això, vam elaborar una 

autorització per tal que els tutors legals dels integrants donessin el seu consentiment. 

(Podeu consultar les autoritzacions dels drets d'imatge a les pàgines 90 - 103 dels 

annexos) 

 5.1.8. LOCAL 

Va sorgir la idea de crear una seu del festival, per tal de publicitar-lo de cara als 

vilatans d’Esparreguera i també perquè exercís la funció de magatzem. 

Vam localitzar dos possibles locals i ens vam posar en contacte amb els propietaris. 

Vam tenir la sort que ens van deixar un dels locals més cèntrics del poble, dins el 

Passatge de les Galeries. No ens el van llogar, va ser millor, ens el van deixar. Des 

d’aquí volem agrair molt a la família que ens el va deixar. 

Un cop amb les claus, el mateix dia vam anar a visitar-lo. 

L’endemà mateix, a ple juliol, vam netejar bé els vidres i 

vam empaperar amb diaris els vidres per tal de poder 

treballar bé en el que seria l’aparador del festival durant 

uns mesos. A mesura que anava passant el temps 

anàvem deixant missatges escrits als vidres de 

l’aparador, per tal de crear certa expectativa sobre el 

que podia amagar-se darrere els vidres tapats.  
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L'Iker Uranga realitzant manualment dins del local 

atrezzo pel dia del festival. 

Resultat final de l'aparador. Treballant en els últims preparatius la 

nit abans d'obrir l'aparador al públic. 

Durant el juliol i l’agost vam utilitzar el local, a més de magatzem, com a lloc on reunir-

nos. Allà dins teníem la nostra “petita oficina” amb tots els documents del festival i un 

calendari amb el timing marcat. Aquí, també vam fer les reunions amb els voluntaris i 

va ser on vam realitzar tots els treballs manuals pel festival, com són les lones de 

decoració o els indicadors dels serveis i les sortides d’emergència. 

L’última setmana d’agost vam 

destapar l’aparador, coincidint amb el 

mateix dia que vam començar a penjar 

cartells. Per fer-ho i per no trencar el 

factor sorpresa, vam quedar un dia a 

les onze de la nit amb un parell de 

voluntaris i vam començar a netejar 

altre cop els vidres i fer els últims 

retocs a l’aparador que ja havíem 

muntat darrere el vidre tapat per tal de deixar-ho tot apunt per l’endemà, quan la gent 

passés per davant ja veuria què s’estava fent en aquell local "misteriós".  

L’aparador dissenyat consistia en un seguit de fotografies polaroid mida DN3 amb una 

fotografia de cada grup i el seu nom, per tal de donar a conèixer tots els grups que 

formarien part del festival. Aquestes fotografies, penjades del sostre mitjançant fils 

anaven acompanyades d’un títol molt gran enganxat al vidre amb el nom del festival i 

tota la informació relacionada amb la venda d’entrades escrita al vidre. Al fons hi havia 

una cortina vermella. 
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Gravant la 

falca a les 

instal·la-

cions de 

Ràdio 

Esparre-

guera. 

L’aparador el vam mantenir fins el dia 9 d’octubre a la nit, la nit abans del festival, on 

vam desmuntar totes les fotografies per tal de posar-les l’endemà a la plaça del centre.  

Després del festival el local va seguir tenint la funció de magatzem. No va ser fins a 

principis de novembre que vam tornar les claus del local, deixant-lo tot ben net i buit 

com ens l’havien donat a nosaltres. 

 

 5.1.9. ALTRES ASPECTES PUBLICITARIS 

Per acabar d'arrodonir la nostra estratègia de promoció, ens van proposar anar a 

gravar una falca a Ràdio Esparreguera i aparèixer en algun dels diaris o revistes de la 

nostra comarca. Davant d'aquesta petició la nostra resposta va ser molt positiva i 

gràcies a la col·laboració de la Ràdio d'Esparreguera, i les revistes Espavila i Regió 7 

vam poder fer una difusió encara més extensa. D'altra banda, també vam tenir 

publicacions a la revista Fes-te-la teva del nostre centre i anuncis al diari local.  

 

  5.1.9.1. FALCA RADIOFÒNICA 

Per tal d'arribar a ampliar l'extensió del públic vam decidir una falca publicitària a la 

ràdio. L'enregistrament de la falca i la seva difusió ens van sortir gratuïtes ja que era la 

forma en espècie com Ràdio Esparreguera col·laborava amb e l'Spàrrek. La falca té una 

durada de 30 segons amb la música de fons d'un dels grups, Camí de l'Est. 

 

La gravació de la falca la vam realitzar a les instal·lacions de Ràdio Esparreguera i 

nosaltres mateixos vam ser els encarregats de posar-hi la veu. Animàvem a la gent de 

totes les edats a assistir a l'esdeveniment i especificàvem com podien adquirir els 

abonaments. Aquesta falca es va emetre des de finals del mes de setembre fins al dia 

de l'esdeveniment, sonant diversos cops al dia. 
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Aparició a la revista local Espavila a l'edició del 

mes de setembre de 2015. 

Pàgina dedicada al festival del 

diari Regió 7. 

  5.1.9.2. PREMSA I ENTREVISTES 

Abans del festival vam tenir l’oportunitat de ser entrevistats per Ràdio Esparreguera 

en dues ocasions i per la revista local 777, on van dedicar dues planes a la nostra 

entrevista. També vam tenir l’oportunitat de participar a Ràdio EsCairats, el programa 

que fa el nostre institut a la ràdio local, explicant el projecte. Posteriorment també ens 

van realitzar una entrevista telefònica a la ràdio per tal de fer una breu valoració del 

festival. 

Va ser per nosaltres una sorpresa aparèixer 

en les edicions de setembre i octubre de la 

revista Espavila d’Esparreguera a l’agenda 

cultural i essent portada del mes d’octubre. 

Vam aparèixer també a la pàgina dedicada al 

nostre poble de La Bústia, una revista del 

Baix Llobregat Nord i rodalies. 

 

 

La gran sorpresa va ser que el diari de la Catalunya 

central, el Regió 7, ens dediqués una pàgina sencera 

parlant del festival amb un article que ocupava una 

plana sencera. Aquest article va arribar a nosaltres 

gràcies a una amiga de Sallent (Bages) que ens va 

enviar una foto de l’article. Ens va fer molta il·lusió que 

l'Spàrrek TR arribés tan lluny. 

 

També hem aparegut a diverses revistes digitals com és la versió digital del 777 (en 

diversos articles) o la revista Benna entre d’altres. Totes aquestes publicacions ens han 

ajudat a fer promoció del festival. 

(Alguns dels articles publicats a la premsa, tant online com físicament, adjuntats a les 
pàgines 104 - 115 annexos) 
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Paradeta de marxandatge del festival. 

L’article del Regió 7 va tenir força repercussió, ja que va arribar fins a la Diputació de 

Barcelona. Un cop passat el festival ens van trucar des de l’àrea de cultura per poder 

exposar el projecte en unes jornades anomenades Interacció’15, on diversos gestors 

culturals, tots adults i professionals, exposaven els seus projectes. Aquestes jornades 

es van realitzar el 3 de desembre de 2015 al CCCB de Barcelona. Per a nosaltres va ser 

una gran oportunitat poder presentar un projecte petit com és l’Spàrrek TR davant de 

gent que es dedica al món de la gestió i programació cultural. (Explicació més concreta 

sobre Interacció'15 a l'apartat d'Accions posteriors, 7.2.3. Presentació del projecte a la 

Diputació de Barcelona) 

 

5.2. MARXANDATGE (SAMARRETES, PRINTS)  

Ja que vam voler arriscar-nos a fer el festival realitat, per fer-ho com ho fan la majoria 

de festivals, vam voler fer el nostre propi marxandatge.  

  

 

 

 

 

En el nostre cas, però, només vam realitzar 

samarretes i prints. Nosaltres no vam tirar 

endavant el marxandatge com una gran font 

d’ingressos, ja que no ens aportaven gaire 

benefici; vam fer marxandatge i el vam 

comercialitzar perquè ens feia il·lusió veure 

com productes fruit del festival podien formar    

part de l’armari d’algú i qualsevol dia veure’l 

             lluint una samarreta de l’esdeveniment pel   

             carrer. 

 MARXANDATGE: 

"El marxandatge o merchandising és la part del màrqueting que té per objectiu 

augmentar la rendibilitat en el punt de venda. És el conjunt d'estudis i tècniques 

comercials que permeten presentar el producte o servei en les millors condicions al 

consumidor final. Es realitza una presentació del producte o servei utilitzant una 

àmplia varietat de mecanismes que ho fan més atractiu: col·locació, presentació, 

exhibició, etc." 
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 5.2.1. SAMARRETES 

Després de consultar preus a diverses empreses del nostre poble vam decidir fer 

samarretes pels tècnics i membres de l’organització, pels voluntaris i per a 

comercialitzar-les. Va arribar el dia del festival amb totes les samarretes exhaurides. Al 

festival, les samarretes que hi havia eren només perquè gent que les tenia reservades 

pogués recollir-les. No vam arriscar-nos a fer una altra comanda per por a què ens en 

sobressin i fer una inversió que després no recuperaríem. Tot i així, si ho haguéssim 

sabut, haguéssim fet una comanda més gran per tenir una font d'ingressos més gran. 

Aquesta taula que trobareu a continuació indica la quantitat de samarretes que vam 

comprar, en relació amb les talles i els colors: 

 

 TALLATGE SAMARRETES 

 BLANC 

(organització) 

GROC 

(voluntariat) 

GRIS 

(marxandatge) 

VERMELL 

(marxandatge) 

TALLA S 2 5 2 3 

TALLA M 2 5 3 2 

TALLA L 4 8 3 2 

TALLA XL 0 2 2 2 

TALLA XXL 2 0 0 1 

TOTAL 10 20 10 10 

 

Vam fer una comanda de 50 samarretes de quatre colors diferents. El groc va ser el 

color triat per als voluntaris, ja que és un color llampant i pensàvem que cridaria 

l’atenció. El color blanc el vam triar per a l’organització i pels tècnics, perquè anessin 

tots conjuntats. La resta de samarretes, les 20 restants, eren la meitat grises i la meitat 

vermelles; aquestes les vam voler vendre com a marxandatge. 
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Laura Bustamante, Iker 

Uranga i Guillem Bernal 

lluint les samarretes del 

festival. 

Les samarretes les veníem a 7€ i es van exhaurir; així doncs, vam obtenir un benefici 

de total de 140€. 

 

 

 

 

 

   

  5.2.1.1. DISSENY GRÀFIC SAMARRETES 

Si volíem vendre samarretes com a mètode de marxandatge amb l'objectiu de 

promocionar-nos i, al mateix temps, guanyar uns quants diners, ens calia tenir un 

disseny gràfic propi, exclusiu i original per a aquesta peça de roba.  

 

S'ha de tenir en compte que no és el mateix elaborar un disseny gràfic per a una tassa 

o per a un pòster que per a una samarreta. Per a una samarreta, la tasca és una mica 

més complicada.  

 

Hi ha una pregunta màgica que s'ha de valorar molt a l'hora de pensar en el disseny 

d'una samarreta; aquesta pregunta és: "Per quin motiu algú la compraria?". S'ha 

d'intentar ser originals en el format però, al mateix temps, cal tenir en compte que 

quan més concisa i clara sigui, millor. És preferible suggerir un missatge que omplir la 

samarreta amb molta informació. 

 

      5.2.1.1.1. PROCÉS 

La nostra primera idea per a l'elaboració del disseny gràfic de la samarreta va ser 

agafar alguns dels dissenys fets prèviament quan buscàvem una identitat visual per al 

nostre logotip (imatges que apareixen a l'apartat 4.8.2. Primeres idees d'identitat 
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visual) però, de seguida vam veure que en aquests dissenys apareixien masses dades i 

preferíem crear un nou model en relació al logotip que havíem escollit.  

  

Pel que fa el color, vam pensar que ens seria molt més viable fer-les totes d'un únic 

color perquè ens estalviaríem diners a l'hora de fer les estampacions. Sempre és molt 

més car fer una estampació amb diferents colors que utilitzant-ne un de sol.  

 

      5.2.1.1.2. OPCIONS 

Vam posar el nostre cervell en mode creatiu i aquests van ser els resultats: 

 

 1a opció:                  

L'aparició d'una nota musical ens indica que a 

l'esdeveniment aquest factor hi serà present.  

 

· Inconvenient: Lleig i no gaire relacionat amb el 

logotip seleccionat. 

 

 

 

 2a opció:                  

L'aparició d'una nota musical ens indica que a 

l'esdeveniment aquest factor hi serà present.  

Utilització del terme "buono asparago" en italià (bon 

espàrrec), no per res concret, sinó  per captar 

l'atenció del públic, ja que el seu dubte dóna pas a 

parlar del festival. Té el hashtag #SpàrrekTR2015.  

 

· Inconvenient: Heterogeneització de moltes 

tipografies i diversificació quan el que volíem era  

                focalitzar la nostra identitat visual en una concreta. 
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 3a opció:                  

Modificació de la nota musical per al terme 

"Festival". Més concís i directe.  

Molta relació amb el logotip i fa referència també a 

l'any de l'edició.  

 

· Inconvenient: No té res d'original com per lluir en  

  una samarreta. 

 

 

 4a opció:                 

 

 

Molta relació amb el cartell del festival.  

 

· Inconvenient: No apareix cap signe musical però la 

noia és la protagonista del cartell. Massa complex. 

 

 

 

 5a opció:                 

Combinació de diverses idees mostrades en opcions 

anteriors. Utilitza el terme italià "buono" referit a 

"bon" i "spàrrek" referint-se al festival utilitzant la 

mateixa tipografia que la del logotip i la del cartell. 

A més, apareix també el hashtag                                                          

#TerritoriRítmic2015 

 

 

(Dissenys gràfics editats amb aplicatius d'edició però prèviament fets en esbós) 
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Un dels tres models inèdits de prints. 

  5.2.1.1.3. TRIA DEL DISSENY 

Després de valorar tots els dissenys que havíem creat juntament amb els nostres 

supervisors, finalment vam haver d'escollir-ne un. Vam triar l'últim disseny (opció 

número 5) amb la nota musical i la tipografia del nostre logotip tot en un mateix color. 

El fet d'incloure una paraula en italià feia que la gent ens preguntés per la samarreta, 

fet que ens incitava a parlar del festival (mètode promocional). Tot i haver estat una 

tria molt renyida, vam pensar que seria el més apropiat. 

 

 5.2.2. PRINTS 

També vam vendre prints, fotocòpies en alta resolució úniques, limitades i numerades 

de tres dissenys diferents de la noia protagonista que apareix al cartell del festival. 

Aquestes versions de la il·lustració original les ha fet el mateix dibuixant, l’Iker Uranga, 

un amic i voluntari de l’Spàrrek TR. 
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    6. PRODUCCIÓ 
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6.1. HORARIS  

El festival va obrir les portes a les 16:30h, però nosaltres vam començar a treballar al 

recinte a partir de les 9 del matí. Primer de tot vam traslladar tot el material que 

teníem al local guardat per portar-lo al recinte, on vam començar a rebre els tècnics 

perquè per anar bé de temps havien de començar a muntar els equips de so ben 

d’hora. Mentrestant, vam anar penjant les lones publicitàries pel recinte, senyalitzant-

lo, muntant carpes, el bar, les paradetes, l’entrada i els serveis entre d’altres coses 

amb l’ajut dels voluntaris i algun grup que va voler apropar-se d’hora per ajudar-nos. 

Vam fer una sortida pel poble amb els músics de Camí de l'Est. (explicació 

complementada a l'apartat de Producció, 6.2. Camí de l'Est). 

Cap al migdia, van començar les proves de so als dos escenaris. L’Escenari Parc va 

acabar les proves de so primer, ja que havien acabat de muntar abans. Les proves de 

so de l’Escenari Plaça es van allargar fins a l’hora d’obrir les portes. Hi havia un horari 

establert per les proves de so, però no els vam poder seguir ja que no depenia de 

nosaltres el muntatge de d'aquest. 

Entremig de les proves de so, sobre les dues del migdia, vam fer un dinar conjunt amb 

els tècnics i artistes. Vam dinar unes paelles molt grans i pollastre que ens va 

proporcionar una empresa col·laboradora.  

A les cinc de la tarda van començar les activitats infantils a càrrec de l’Esplai La Lluna. 

Van organitzar diversos jocs per a totes les edats, van pintar cares, van fer un joc amb 

codis QR per als no tant petits, van fer una tómbola... Els més menuts van gaudir molt! 

A continuació el Carles Reynés i la Carme Paltor van fer el pregó inaugural. A partir 

d’aquí els concerts no van parar fins a mitja nit. 

Els concerts es realitzaven de forma intercalada a cada escenari, sense coincidir dos 

concerts a la vegada per tal de donar un període de temps als grups següents perquè 

puguin muntar i preparar-se tranquil·lament. La durada dels concerts oscil·lava entre 

els 30 i els 45 minuts. Com podeu observar en els horaris, a partir de les 22:30h el 

festival es va centrar a l’escenari de dalt per a concentrar a tota la gent en la part més 

gran de recinte amb l'objectiu de fer de la part final una gran festa. 
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Dídac Bellón, Eduard Mauri i Laura Bustamante 

consultant les tasques 

L’ordre dels grups va ser subjecte del nostre criteri. Vam voler començar amb cantants 

i grups amb música més tranquil·la i a mesura que anés avançant la jornada fer que la 

música fos més festiva. La distribució dels grups entre els dos escenaris va anar 

marcada pel tipus d’instruments, ja que per qüestions de logística l’Escenari Plaça va 

ser l’únic amb bateria. 

A partir de les 00:25h havien de començar els DJs però, com que Camí de l’Est i Lula 

Long havien de tocar seguits en el mateix escenari, teníem previst un canvi de grup una 

mica més llarg que la resta, però es va allargar més del compte i per això els DJs van 

començar amb retard. Tot i començar tard la gent va estar molt entregada fins al final. 

Darrera dels DJs hi havia un projector que mostrava contra la paret un conjunt de 

fotografies en bucle fetes durant tota la jornada del festival. Aquestes fotografies on 

apareixien assistents i artistes s'intercalaven amb logotips d'empreses col·laboradores.  

No va ser fins vora les cinc de la matinada que no vam acabar de desmuntar tot el 

recinte i de deixar-ho tot ben net. (Explicació de la neteja a l'apartat de Producció, 6.8. 

Neteja) 

Aquests són els horaris interns que 

vam seguir, però no van ser 

publicats, ja que hi ha anotacions 

col·loquials en forma d'esquema 

per a l'organització i els voluntaris. 

Vam seguir aquest horari 

detingudament, ja que comptaven 

amb el temps precís de cada acte, i 

no són els mateixos que els horaris 

publicats, perquè aquells ja 

comptaven amb el marge d'error.  
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ESCENARI PLAÇA (Voluntari responsable: Adrià Tejedor) 

16h MUNTATGE SLOWLY 

17h – 18h ESPLAI LA LLUNA (a la plaça) 

17:40h TRAMATEATRE PREPARATS PEL PREGÓ 

17:45h SLOWLY PREPARATS 

17:50/55h PREGÓ TRAMATEATRE (17:55h – 18:00h) 

18:00H CONCERT SLOWLY (18:05h - 18:30h) 

18:40h MARCOS I POL PREPARATS PER MUNTAR 

19:15H CONCERT MARCOS I POL  (19:15h – 19:45h) 

19:50H XUDITH ROSE  I DJ CARRILLO PREPARATS PER MUNTAR 

(MUNTATGE XUDITH ROSE + CARRILLO PREPARAT AL COSTAT) 

20:30H CONCERT XUDITH ROSE (20:30h – 21:00h) 

21:05H MUNTATGE DJ CARRILLO!! (van seguits, ATENCIÓ!) 

21:10H CONCERT DJ CARRILLO ELECTRÒNICA (21:10h – 21:40h) 

21:40H LULA LONG I CAMÍ DE L’EST PREPARATS PER MUNTAR 

21:40H MUNTATGE LULA LONG 

22:30H CONCERT LULA LONG (22:30h – 23:15h) 

23:15H MUNTATGE CAMÍ DE L’EST (amb música de fons des de taula) 

23:30H CONCERT CAMÍ DE L’EST (23:30h – 00:15h) 

23:35H TREURE LONA BARDÉS ENTRADA I POSAR-LA A LA TAULA DEL DJ + ROLL UPS 

23:45H PREPARACIÓ TAULA DJ XAVI GALVIS I DJ CARRILLO + EQUIP 1 + GERARD 

PREPARATS PEL CANVI 
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00:15H CANVI: TAULA DE DJ (amb Bardés), ROLL UPS BARDÉS, PANTALLA, PROJECTOR  

(amb música de fons des de taula), USB LAURA ANIENTO PORTÀTIL SHEILA 

00:25H CONCERT DJ 70’S, 80’S & 90’S (00:25h – 00:55h) 

00:40H DJ CARRILLO PREPARAT 

00:55H PROJECCIÓ VIDEO ESPAI BLANC + CANVI DE DJ’S 

1:00H ANUNCI GUANYADOR CONCURS INSTAGRAM (CAMÍ DE L’EST) 

1:05H CONCERT DJ CARRILLO (Repartir productes L’Illa) 

 

ESCENARI PARC (Voluntari responsable: Dídac Bellón) 

16h PROVA POESIA 

18:30H CARLA MORILLO PREPARADA 

18:40H CONCERT CARLA MORILLO (18:40h – 19:10h) 

19:15H LOVE OF MY LIFE PREPARATS + MUNTATGE 

19:50H CONCERT LOVE OF MY LIFE (19:50H – 20:25H) 

20:30H MUNTATGE + PREPARACIÓ POESIA I GENERACIÓ 3 (Per la poesia s’aprofiten els 

mateixos micros que Generació 3, el que s’afegeix són faristols) 

21:40H ACTUACIÓ POESIA (21:40H – 21:55H) 

21:55H CONCERT GENERACIÓ 3 (21:55h – 22:25h) 

 

(Horaris del festival pel públic assistent adjuntat a la pàgina 83 del annexos) 
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Camí de l’Est tocant en acústic a la Plaça de l’Ajuntament 

6.2. CAMÍ DE L'EST PEL POBLE  

Aprofitant que el grup santboià, Camí de l’Est, va voler venir ben d’hora el dia del 

festival per ajudar-nos a muntar el recinte, vam veure oportú el fet de promocionar el 

festival pels carrers del poble d’una forma original. Els cinc músics equipats amb 

guitarres acústiques, panderetes i un caixó, i acompanyats de dos voluntaris i el 

fotògraf vam passejar-nos pels carrers del centre d’Esparreguera fent parada a les 

principals places per oferir una cançó en format acústic i unplugged (és a dir, sense 

estar endollats a l’electricitat i sense microfonia). Vam acompanyar les actuacions 

repartint flyers del festival. 

 

Les cançons van generar molta expectació entre la gent de la vila que es trobava un 

dissabte pel matí qualsevol 

passejant, fins i tot ens van 

demanar que toquessin una 

cançó al mig del mercat 

municipal i en més d’una ocasió 

van tocar dues cançons per la 

demanda del públic. Vam tenir 

un imprevist, ja que es van 

trencar dues cordes d’una 

guitarra, vam haver d’anar 

corrents a una botiga d’Olesa de Montserrat, abans que tanquessin, a comprar un set 

nou de cordes perquè no en portaven de recanvi.  

 

Aquesta proposta va ser un èxit, ja que s’hi va apropar molta gent que no coneixia el 

festival i gràcies a aquesta manera de fer promoció per la tarda van venir al festival. 

L’objectiu era promocionar el festival, però també omplir els carrers de música 

generant una atmosfera de bon rotllo entre els vilatans. 
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Voluntaris cobrint tasques de l’entrada i taquilla. 

6.3. ZONES DEL RECINTE  

Després de fer l'anàlisi i estudi de tots els recintes que consideràvem oportuns, vam 

veure que el recinte més viable, factible i amb més punts a favor per al nostre 

esdeveniment era la PLAÇA DEL CENTRE.  

 

El recinte comptava amb dues plantes comunicades per unes escales i una rampa. La 

planta de baix era on s'hi trobaven totes les instal·lacions pròpies d'un parc i la planta 

de dalt era la zona de la plaça. Dins el recinte podem destacar diverses parts:  

 

 6.3.1. L'ENTRADA 

A l'entrada era on tenia lloc la nostra taquilla. Allà es compraven les entrades físiques i 

es feia el bescanvi de l'abonament per la polsera. Sempre era atesa per tres dels 

nostres voluntaris: un s'encarregava de la caixa i els altres dos vigilaven i posaven les 

polseres al públic. 

 

 

 

 

 

 

 

A la paret principal vam penjar els horaris de les actuacions, els horaris de les tasques 

dels voluntaris i tot tipus de cartells amb informació diversa: 
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Taula de so de 

l'Escenari Plaça, 

situada amb una 

carpa al centre de la 

plaça. 

A partir de les 10:00h de la nit disposàvem també d'un personal de seguretat que 

controlava els accessos i motxilles. 

 

 6.3.2. ESCENARIS   

Dins del recinte comptàvem amb dos escenaris que sonaven de forma alternada:  

 

  6.3.2.1. ESCENARI PLAÇA 

L'escenari de la zona de la dalt era l'Escenari Plaça. Era, per dir-ho d'alguna forma, 

l'escenari gran, el principal. 

 

Aquest estava sota el control de l'empresa de so Ràdio Sala Audiovisuals, que tenien 

instal·lada una carpa al centre de la plaça des d'on donaven les ordres als artistes i 

s'encarregaven de totes les qüestions sonores i d’il·luminació. Van ser molt complidors 

ja que van respectar els horaris a la perfecció i es van adaptar a les nostres necessitats 

en tot moment.  

 

Al costat dret d'aquest escenari, disposàvem d'un magatzem cobert i tancat amb clau 

on guardàvem tots els productes del bar i altres materials necessaris per a 

l'esdeveniment (amplificadors, instruments, portàtils, paper de vàter per als lavabos, 

caixes de samarretes, fulls d'organització, caixes amb el material del dinar, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Treball de Recerca 2015-2016  Institut El Cairat. Esparreguera   

101 
 

PREUS BAR 

Aigua 1 € 

Refrescos 2€ 

Cubata 4€ 

Cerveses 2,50€ 

 

Albert Dorca i Joana Llordella oferint un recital de poemes de Màrius Torres a l'escenari Parc. 

  6.3.2.2. ESCENARI PARC 

D'altra banda, també vam instal·lar un escenari (de mides més petites) a la zona 

inferior del recinte. Aquest estava situat just davant de la porta d'entrada principal del 

parc. Per instal·lar-lo vam tancar la porta principal i utilitzar uns altres accessos per 

entrar i sortir. Aquest escenari va lluir molt amb les actuacions dels grups més petits, 

essent una experiència molt més propera al públic. 

 

El centre de la part de baix també comptava amb una carpa on l'empresa Nicx Music 

s'encarregava de sonoritzar l'escenari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.3.3. SERVEI DE BAR A CÀRREC DEL FESTIVAL SPÀRREK TR 

El bar, per un festival, és la font més gran d'ingressos després de la venda d'entrades. 

És per aquest motiu que vam decidir portar-lo nosaltres mateixos. En ser menors 

d'edat i no poder vendre begudes alcohòliques, vam cercar un 

grup de voluntaris majors d'edat per a què realitzessin aquesta 

tasca. (Explicació detallada a l'apartat de Gestió, 4.6.1. 

Voluntariat Bar) 
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Informació diversa 

penjada per les parets 

del recinte. 

Zona de taules i cadires a la part inferior del recinte. 

El bar del festival se situava a la banda dreta del recinte, oferint només refrescs de tota 

mena, cafès i infusions. A més d'oferir també 'snacks' (patates de bossa, etc) i begudes 

alcohòliques. Els preus eren populars i molt assequibles.  

 

Pel que fa la decoració, a la paret del fons del bar estaven penjades les lones dels 

nostres mecenes i col·laboradors (publicitat proporcionada per mecenatge), el nostre 

cartell, els preus del bar i altres cartells amb informació diversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per als artistes, el bar funcionava d'una forma diversa. Quan tots els grups van venir 

pel matí per fer les proves de so, els vam entregar un sobre amb el nom del seu grup 

on dins hi havia: dos tiquets de consumició per a cada membre del grup, tiquets 

d'aigua i els tiquets del sopar i del dinar.  

El recinte comptava també amb una zona de taules i cadires on la gent podia seure 

tranquil·lament a prendre el que havia comprat al bar o als serveis de dins el recinte. 
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Laura Roig i Júlia Ruíz a la paradeta de marxandatge del festival. 

 6.3.4. PARADETA DEL FESTIVAL.  MARXANDATGE 

Al costat dret del bar, estava instal·lada la botiga del festival. Allà veníem les nostres 

samarretes i entregàvem les que la gent havia reservat prèviament. Els colors de les 

samarretes a la venda eren únicament les de color vermell i gris, ja que les grogues i 

blanques pertanyien al voluntariat i a l'organització interna. El preu de cada unitat era 

de 7 €.  

 

A més a més, com a una altra possible font d'ingressos, vam decidir fer uns prints, és a 

dir, impressions en cartolina inèdits d'uns dibuixos dissenyats per l'Iker Uranga, un dels 

nostres voluntaris per si algú volia col·laborar amb nosaltres d'aquesta forma. Vam fer-

ne quinze i vam vendre deu unitats a 2,50€ cadascuna. Els prints eren limitats i inèdits, 

estaven numerats. 

 

Una altra forma de 

col·laboració va ser la 

venda dels cartells del 

festival que ens van 

sobrar. Tot i tenir el preu 

de 1€ no va resultar gens 

exitós.  

 

 

 

 

 

Pel que fa la decoració, el fons de la paradeta estava decorat amb fils d'on penjaven les 

samarretes, els prints i els cartells que teníem a la venda. En aquesta zona sempre hi 

havia dos voluntaris atenent al públic. 

 

A l'esquerra de la nostra paradeta era on els artistes podien accedir als camerinos 

(vestidors de la piscina). 
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Punt d'informació i tòmbola a càrrec de 

l'Esplai la Lluna 

Voluntàries pintant de forma original les cares dels petitons 

 6.3.5. PARADETA A CÀRREC DE L'ESPLAI LA LLUNA 

L'Esplai La Lluna és una associació sense ànim de lucre del nostre poble. Aquest esplai 

s'encarrega d'organitzar tot tipus d'activitats per als nens i nenes d'Esparreguera fent 

tot tipus de jocs, tallers, gimcanes, excursions, etc.  

 

Ens vam posar en contacte amb ells per oferir-

los la possibilitat de col·laborar amb nosaltres 

fent activitats per als més petits a l'obertura del 

festival. Van acceptar sense pensar-s'ho dos 

cops i l'obertura del festival va iniciar-se amb un 

gran nombre de nens i nenes amb moltes ganes 

de jugar i passar-s'ho d'allò més bé. Van fer 

activitats pel tot el recinte, però en aquesta 

paradeta en concret van situar un punt 

d'informació de l'Esplai i una tómbola.  

 

(Cartell de les activitats de l'Esplai La Lluna adjuntat a la pàgina 43 dels annexos) 

 

 6.3.6. ZONA DE 'PINTA CARES' 

Per aprofitar la quantitat de nens que ens portaven els de L'Esplai La Lluna amb les 

seves activitats infantils vam organitzar una zona pinta cares, on uns quants dels 

nostres voluntaris pintaven de forma original les cares dels més menuts.  
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Servei de restauració a càrrec 

del Frankfurt No N'hi Ha Prou 

 

Servei de restauració a càrrec del K-Fetó 

 6.3.7. SERVEIS DE RESTAURACIÓ  

  6.3.7.1. K-FETÓ 

Un bar de la nostra vila, el K-Fetó, va posar una carpa amb diferents pastes per 

berenar, entrepans i patates fregides a canvi de proporcionar-nos 55 entrepans de 

forma gratuïta. Aportació en espècie: 

28 entrepans per als artistes, 24 per 

als voluntaris i organització i 3 per als 

membres de l'empresa de so 

contractada.  

 

 

(Acord amb el K-Fetó adjuntat a les 

pàgines 63 - 65 del annexos) 

 

 

 

  6.3.7.2.  FRANKFURT NO N'HI HA PROU 

Un altre servei de la nostra vila que va col·laborar amb nosaltres posant la seva pròpia 

paradeta a canvi d'un mecenatge de 100€ (aportació en metàl·lic) va ser el Frankfurt 

"No N'hi Ha Prou". Per tal de no trepitjar-se amb l'altre servei de restauració, aquest 

només oferia les seves especialitats: frankfurts de diverses mides i gustos.  
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Photocall del festival.  

 6.3.8. PARADETA SOLIDÀRIA. ASSOCIACIÓ OMPLIM LA PICA 

Omplim la Pica és una associació sense ànim de lucre creada a principis del 2013, on la 

finalitat principal és la promoció de la igualtat d'oportunitats en tot el procés educatiu 

dels infants i joves del municipi d'Esparreguera. 

 

Els seus objectius són entre altres: aconseguir recursos econòmics destinats a protegir 

els infants en risc d'exclusió social, fer arribar les ajudes als diferents serveis educatius, 

garantir que el procés d'adjudicació de les ajudes es basi en criteris objectius i requerir 

a les administracions públiques la cobertura de les necessitats bàsiques de la població. 

 

Quan es van assabentar del nostre projecte es van posar en contacte amb nosaltres 

per veure si els podíem donar permís per instal·lar la seva paradeta dins del nostre 

recinte el dia de l'esdeveniment. Sense cap mena de dubte, vam acceptar la seva 

proposta solidària.  

 

 6.3.9. ZONA PHOTOCALL 

Una altra de les zones més destacades 

del recinte va ser la zona on vam 

instal·lar el photocall de 3x3m. Durant 

tota la jornada la gent s'hi feia fotos, 

especialment a la nit on teníem una de 

les voluntàries fent fotografies que 

més tard van ser publicades a la 

nostra pàgina de Facebook. 

 

En aquest gran photocall podem apreciar tots els nostres col·laboradors que van fer 

possible la realització del festival. Aquest va ser proporcionat per les empreses Espai 

Blanc i Art Vinyl. 
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Guillem Bernal i Iker Uranga a la sortida del 

festival. 

Laura Bustamante a la sortida del festival. 

Passatge d'entrada al recinte. 

 6.3.10. SORTIDA / SORTIDA D'EMERGÈNCIA 

La sortida estava sempre vigilada per dos voluntaris. S'encarregaven que aquest fos 

només un accés de sortida. Per la nit, aquesta zona comptava amb dos controladors 

d'accessos contractats a través d'una empresa de seguretat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.3.11. DECORACIÓ GENERAL 

La decoració va ser un dels aspectes que més cura vam tenir des del primer moment. Si 

el que volíem era que a la gent en cridés l'atenció ens havíem de fixar en tots els tipus 

de detalls. 

 

A l'entrada del festival vam penjar les fotografies dels tots els grups que havíem 

utilitzat com a decoració de l'aparador del nostre local. Veure totes les fotografies 

penjades per fils transparent guarnides amb cintes de casset va donar una imatge jove. 
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Globos d'heli proporcionats per L'Illa (micromecenatge). 

Dibuix de l'Iker Uranga 

penjat entre dues palmeres. 

Dins del recinte, vam penjar una lona feta a mà que 

vàrem fer l'Iker Uranga, el  voluntari qualificat com a 

dissenyador gràfic.  

 

A l'Escenari Plaça hi havia tot tipus de colors gràcies 

als focus de llum, fins i tot ens van permetre l'ús 

d'una màquina de fum que van instal·lar els tècnics a 

l'escenari.  

 

L'Escenari Parc, però, tampoc es va quedar gens curt. 

Feia goig veure un escenari tan proper al públic on s'hi respirava un ambient molt 

íntim. 

 

A més de les diverses tonalitats 

de color que ens proporcionava 

la il·luminació del recinte vam 

trobar apropiat la decoració amb 

banderetes de colors per posar 

un toc de color al fons del cel. 

Fins i tot a l'estàtua del mig del 

parc, li vam penjar globus de la 

mà. No ens vam deixar cap 

detall. 

 

 6.3.12. LABAVOS FÍSICS 

No va ser necessària la instal·lació de lavabos portàtils perquè el recinte ja disposava 

de lavabos físics tant per a dones com per a homes. A cada lavabo hi havien dos vàters, 

pica i taula per a canviar bolquers. 

 

 

 



       

6.4. MAPA I UBICACIÓ DEL RECINTE    

 



Indicacions per arribar al recinte. 

Per tal d'indicar correctament als artistes que venien d'altres municipis on s'ubicava el 

festival, una de les voluntàries, la Laura Aniento, va dissenyar un mapa que mostrava 

com arribar al recinte i on poder aparcar els cotxes de forma gratuïta, a partit d'un dels 

plànols d'Esparreguera. 

 

En aquest mapa podem apreciar amb exactitud el trajecte que haurien de fer els 

artistes. En color blau s'indica el recorregut que els pares haurien de fer per poder 

aparcar el cotxe en una zona completament gratuïta (ja que el festival tenia una 

durada aproximada d'unes 10 hores). De color vermell, en canvi, podem veure el 

recorregut que haurien de fer per arribar caminant al recinte. Aquest trajecte és 

d'aproximadament 5-10 minuts a peu. La zona groga indica el lloc de càrrega i 

descàrrega d'instruments. 

 

Els vam enviar a tots els artistes dos dies abans de l'esdeveniment. 

 

.  
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6.5. ABONAMENTS / COL·LABORACIONS DEL PÚBLIC  

Per tal d'accedir dins el recinte era necessari disposar d'un abonament. Utilitzem el 

terme "abonament" per referir-nos a l'entrada que era necessària per entrar. El motiu 

de la utilització d'aquesta paraula es deu a que si li diem "entrada" hauríem de 

justificar-ho pagant una part a l'Estat. Així doncs, vam preferir anomenar-los 

abonaments o col·laboracions per part del públic.  

 

Aquest abonament, doncs, es podia adquirir les setmanes abans del festival de forma 

física a un dels comerços de la nostra vila: Sabateria L'AVI MIQUEL (Passatge de les 

Galeries, núm. 9). Els abonaments tenien un cost de 5€.  

 

Pensant en la gent dels municipis del voltant, també existia la possibilitat d'adquirir els 

abonaments a través de ticketea.com a 6 € (ja que ticketea es quedava 1€ per gestió).  

(Resultat econòmic total a ticketea.com adjuntat als annexos a la pàgina  89) 

 

Una altra forma d'adquirir-les o poder reservar-les era contactar amb nosaltres a 

través del Gmail del festival sparrektr@gmail.com o comprar-les directament a 

taquilla el dia de l'esdeveniment a partir de les 16:30h que era quan vam obrir portes. 

 

L'aforament era limitat, la capacitat màxima del públic dins del recinte era d'un màxim 

de 499 persones (pautat per la pòlissa d'assegurances). Tot i que el públic s'anava 

renovant, en cap moment es va superar l'aforament màxim. Aquest control meticulós 

de l'aforament es va fer a través de la numeració de les polseres, dels voluntaris i dels 

controladors d'accessos. 

 

La venda d'abonaments el dia del festival va ser el moment amb més èxit, seguit de la 

venda d'abonaments el dia 26 de novembre de 2015 a l'acte de presentació fet a Cal 

Sant. Van ser les dues ocasions en que es van vendre més abonaments. 

 

Les formes d'adquirir els abonaments estaven mencionades a totes les publicacions de 

les xarxes socials, al cartell, a l'espot promocional i fins i tot a la falca radiofònica.  
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Publicació feta a l'Instagram 

promocionant la venda d'entrades. 

Com que l'Spàrrek TR s'abastia buscant sempre els recursos més econòmics, vam 

pensar que la realització de les entrades no podia ser menys. Així doncs, vam ser 

nosaltres mateixos els creadors del disseny dels abonaments i aquest va ser el resultat:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Vegeu l'exemple amb les mides originals a la pàgina 88 dels annexos) 

Aquest model-plantilla d'abonament el vam repetir 

quatre cops en un mateix full i les impressions les vam 

fer sobre un paper groc clar. Per evitar que la gent 

pogués falsificar les entrades el que vam fer va ser 

enganxar un "gomet" verd amb forma d'estrella al 

centre i a sobre estampar el nostre segell. D'aquesta 

manera, l'entrada era completament impossible de 

falsificar.  

 

Dia i recinte de 

l'esdeveniment. 

Les nostres 

xarxes socials. 

Tot i tenir 

Twitter, vam 

preferir només 

posar les dues 

més visitades. 

Numeració 

contínua dels 

abonaments. 

Aquest camp 

l'omplíem 

nosaltres mateixos 

per tal de només 

tenir una plantilla 

del model i fer les 

impressions justes 

perquè ens sortís 

més econòmic fent 

fotocòpies. 

Codi QR. En 

passar el lector 

del codi QR et 

porta a l'enllaç 

directe de la 

nostra pàgina de 

Facebook. 
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6.6. METEOROLOGIA  

La meteorologia era un factor que podia haver jugat en contra nostra. Com molt bé 

vam posar a l'anàlisi DAFO, era una possible amenaça per nosaltres. Les inclemències 

meteorològiques (principalment la pluja) podien haver suspès l'esdeveniment, fer que 

el festival s'organitzés en un altre recinte públic cobert, com per exemple, al Pavelló 

Municipal d'Esparreguera o aplaçar el dia. 

 

Tot i haver cercat solució a les possibles inclemències meteorològiques demanant un 

permís a l'Ajuntament per a la utilització del Pavelló Municipal d'Esparreguera en cas 

de pluja, l'Spàrrek TR no hagués tingut el mateix èxit. El Pavelló Municipal és molt més 

petit en comparació a la Plaça del Centre i hagués estat impossible el muntatge de dos 

escenaris que sonessin de forma alternada.  

 

Com que la meteorologia no es pot predir, la única opció que vam tenir va ser la de 

consultar el diagnòstic del temps dies abans del festival. Ens feia molta por perquè 

després de tot el que havíem patit organitzant, plogués. No obstant això, el temps va 

comportar-se i va jugar al nostre favor. Va fer un dia meravellós vam poder estar 

tranquils des del matí fins a la matinada. 

 

6.7. IMPREVISTOS  

Tot i tenir una bona planificació amb tots els aspectes ben meditats i preparats, com 

era inevitable, van sorgir-ne alguns imprevistos. 

Per començar, abans que la Carla Morillo comencés les proves de so a l'Escenari Parc, 

vam haver d'anar a comprar piles per al seu micròfon diadema inalàmbric. Vam poder 

solucionar-ho ràpidament, ja que hi havia botigues que a les nou del matí ja estaven 

obertes. 

Al migdia, quan el grup santboià va oferir diverses cançons pels carrers i les places 

d'Esparreguera se'ls va trencar dues cordes de la guitarra acústica del cantant i no en 

portaven de recanvi. Per solucionar-ho, vam trucar a la botiga de música més propera 

(Olesa de Montserrat) i ens vam presentar allà el més aviat possible ja que en explicar 
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el nostre cas ens van fer el gran favor d'allargar l'horari d'obertura al públic mitja hora 

més tard del seu horari laboral. Les proves de so de l'Escenari Plaça van començar just 

quan aquest problema va estar resolt.  

Durant la jornada, a mesura que es va anar fent fosc, la taquilla s'anava quedant sense 

llum perquè el llum fix del que disposava aquella zona del recinte tenia menys potència 

de la que ens imaginàvem. Per aquest motiu vam instal·lar un llum led sense fils que va 

penjar del sostre de l'entrada, on estava la taquilla, durant la resta de la jornada. 

En finalitzar l’esdeveniment ens vam adonar que per, motius que desconeixem, la 

porta d’emergència de la piscina, la qual connectava directament amb els vestidors 

que ens deixaven, tenia la barra antipànic trencada. Des de l’Spàrrek, amb els diners 

obtinguts, hem cobert les despeses de reparació de la porta trencada. Ha estat 

l'imprevist amb el cost més elevat. (Factura adjunta als annexos pàgina 54) 

A més a més, vam tenir un ensurt la tarda abans del festival, ja que el distribuïdor de 

les begudes no es va cenyir a la comanda que havíem fet. Van descarregar llaunes de 

330mL en comptes d'ampolles d'1L, que és el que havíem sol·licitat. Després de moltes 

trucades vam aconseguir que fessin el canvi la nit abans, quan les vam dipositar al 

magatzem de la Plaça del Centre. 

Ens vam adonar de l'últim imprevist realitzant les accions posteriors al festival, ja que 

en fer el recompte de tot el material utilitzat ens mancava un dels dos faristols que van 

utilitzar al recital poètic. Tot i així, n'hem comprat un de nou. 

 

6.8. NETEJA  

La neteja sempre és el més feixuc. A ningú ens agrada recollir i encara menys havent 

estat tot el dia treballant i anant d'un lloc a un altre; però era una tasca completament 

necessària.  

 

Quan tot el públic va marxar, era el moment d'entrar en acció i deixar el recinte tal i 

com l'havíem trobat a primera hora del matí. No només s'havia de netejar tot amb 

escombres, sinó que també havíem de desmuntar el que s'havia instal·lat i guarda-ho 
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Treballant al recinte del festival. 

al lloc corresponent per facilitar el seu transport. Vam comptar amb l'ajut de molts 

voluntaris i voluntàries, membres de l'organització, familiars, amics, etc. Entre tots vam 

fer una gran tasca i al matí del diumenge següent el servei de neteja d'Esparreguera va 

acabar de polir-ho.  

 

El mateix diumenge per la tarda, vam anar amb una furgoneta a traslladar tot el 

material dipositat al magatzem de la Plaça del Centre per retornar-lo als seus 

propietaris corresponents o guardar-lo al local del festival. 
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   7. aCCIONS    

        POSTERIORS 
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7.1. RESULTAT ECONÒMIC           
  1. INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ PRESSUPOST DADES RESULTAT 

     1.1 Vendes 
           1.1.1. Aportació espectadors  2500 2495 

                   (499 col·laboracions a 5€ cadascuna) 
           1.1.2. Mecenatge 
                 1.1.2.1. Aportació econòmica 2500 1145 

               1.1.2.2. Aportació en espècie 1500 665 

         1.1.3. Marxandatge 350 165 

         1.1.4. Consumicions (bar) 2500 1350 

TOTAL INGRESSOS 9350 5820 

2. DESPESES D'EXPLOTACIÓ     

     2.1.Compres 
           2.1.1. Matèria prima 605 681,7 

               2.1.1.1. Samarretes 300 260,31 

               2.1.1.2. Pastes i snacks 55 0 

               2.1.1.3. Cafés, infusions i begudes 250 421,39 

         2.1.2. Altres aprovisionaments 340 386,8 

               2.1.2.1. Polseres 240 0 

               2.1.2.2. Material d'oficina 100 386,8 

     2.2. Treballs realitzats per altres empreses 1850 1719,28 

         2.2.1. Seguretat 300 299,48 

         2.2.2. Empresa de so 
                 2.2.2.1. Nics Music 300 200 

               2.2.2.2. RSTC Telecomunicacions Anoia, S.L. 1250 1219,8 

     2.3. Arrendament i cànons 750 0 

         2.3.1. Lloguer local 250 0 

         2.3.2. Lloguer espai públic 500 0 

     2.4. Publicitat 310 184,69 

         2.4.1. Cartells, flyers, fulletons 200 184,69 

         2.4.2. Falca radiofònica 60 0 

         2.4.3. Anunci en diari local 50 0 

     2.5. Serveis de professionals independents 1250 517 

         2.5.1. Artistes (25 pers.) 1250 517 

     2.6. Pòlissa d'assegurances 200 186,13 

     2.7. Tributs 200 0 

         2.7.1. Drets d'autor (SGAE) 200 0 

     2.8. Altres despeses 50 69,79 

         2.8.1. Desperfectes 50 69,79 

     2.9. Despeses de personal  3008 306 

         2.9.1. Sous i salaris 2100 120 

         2.9.2. Dietes 250 186 

         2.9.3. Seguretat social 658 0 

TOTAL DESPESES 8563 4051,39 

BENEFICI BRUT (DIFERÈNCIA INGRESSOS-DESPESES) 787 1768,61 
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  7.1.1. RESULTAT ECONÒMIC. ANÀLISI DE LES DADES DEL RESULTAT 

1. INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ 

1.1.Vendes 

1.1.1. Aportació espectadors............................................................................. 2495 € 

   Màxim:  499 col·laboracions (a causa de l'aforament màxim al recinte, pautat     

               per  la pòlissa d'assegurances) 

   5€/col·laboració (arribant a l'aforament màxim) 

1.1.2. Mecenatge 

1.1.2.1. Aportació econòmica  

 MECENA DIRECCIÓ QUANTITAT 
APORTADA 

DATA TELFÈFONS / E-MAIL 

1 Avi Miquel 
Sabateria 

Galeries nº13 
Esparreguera 

45€ 27/7/15 Telf.  
arnauona@yahoo.com 

2 Família Gerard Esparreguera 35€ 25/8/15 -------------------- 

3 Obres i 
Construccions 

Shemara 

C/Barcelona, nº1;  
1r 3a 
Esparreguera 

70€ 28/8/18 Telf. 93 777 64 55 /  
677 47 13 76 
joseamezcuamarcos@hotmail.
com 

4 El taller de 
Sandra 

C/Barcelona nº1 BIS 
Esparreguera 

65€ 28/8/15 Telf. 93 777 65 43 
sandra.cs@hotmail.com 

5 Farmàcia Guarc Plaça Ajuntament, 14 
Esparreguera 

30€ 28/8/15 Telf. 93 777 45 05 
 

6 Auroòptica C/Arbres, 1 
Esparreguera 

30€ 28/8/15 Telf. 93 777 41 10 

7 Recline C/Barcelona 1, Local F 
Esparreguera 

30€ 31/08/15 Telf. 93 777 73 27 
esparreguera@rec-line.com 

8 Farmàcia Sant 
Joan (Zayas) 

C/Barcelona, 32 - 
St. Joan, 39 
Esparreguera 

30€ 31/08/15 Telf. 93 770 99 96 
Farmaciasantjoan39@ 
yahoo.es 

9 Abelaira Joieria 
i Rellotgeria 

C/Sant Miquel, 13 
Esparreguera 

35€ 1/9/15 Telf. 93 777 62 96 

10 Manuela Alba 
perruKeria 

C/Barcelona, 23 
Esparreguera 

10€ 1/9/15 Telf. 39 770 81 14 

11 MASIP 
Cosmètics 

C/Gran, 74  
Esparreguera 

30€ 1/9/15 Telf. 39 777 22 22 
info@masop2222.com 

12 Serra Sabateria C/Gran, 75 
Esparreguera 

20€ 1/9/15 Telf. 93 777 11 45 

13 NURIAJOSEP 
Carnisseria 

Mercat Municipal, 
parada núm.16 
Esparreguera 

30€ 10/9/15 Telf. 93 777 59 12 
651 78 30 73 
654 86 65 47 

14 Sports Amat C/ Gran, 7 
Esparreguera 

65€ 10/9/15 Telf. 93 777 17 52 
amatbs@gmail.com 

15 Stylo Gimnàs Av. Francesc Macià, 
35 
Esparreguera 

30€ 10/9/15 Telf. 9 777 38 08 

16 Los manchegos. 
Bar de tapes 

Font de la Teula, 2 
Esparreguera 

30€ 14/9/15 Telf. 39 777 58 22 

17 TEO 
Moda infantil i 

juvenil 

C/ Gran, 3 
Esparreguera 

35€ 14/9/15 Telf. 93 777 74 88 

18 Xell 
Llenceria i 
merceria 

C/Arbres, 1 local B 
Esparreguera 

30€ 18/9/15 Telf. 93 777 65 72 

tel:937774505
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19 Autoescola 
Bardés 

C/Hospital, 52 Baixos 
Esparreguera 

200€ 20/9/15 Telf. 39 777 18 15 
 

20 Frankfurt 
NO N'HI HA 

PROU 

Carrer Gran, 41 
Esparreguera 

100€ 30/9/15 Telf: 931284861 
 

21 Renault REM 
GUITART 

c/ Francesc Maciá, 
104-112 
Esparreguera 

85€ 5/10/15 Telf. 93 777 18 92 

22 Xupeta (botiga 
de 

llaminadures) 

C/Gran, 51 
Esparreguera 

10€ 23/9/15 Telf. 645 772 873 

23 Calçats 
Llongueras 

c/Sant Miguel, núm. 5 
Esparreguera 

20€ 23/9/15 Telf. 93 779 58 42 - 93 778 
19 94 

24 Construccions 
MOGAR, S. L. 

Avinguda de la 
Generalitat, 41. 
Abrera  

70€ 25/9/15 Telf. 93 777 48 62 
 

25 Piluka C/Barcelona 
Esparreguera 

10€ 25/9/15 Telf. 93 770 88 41 

TOTAL 
APORTACIÓ ECONÒMICA 

1.145 €   

 

 

1.1.2.2. Aportació en espècie / material 

 MECENA DIRECCIÓ VALOR QUANTITAT 
APORTADA 

DATA TELFÈFONS / 
E-MAIL 

1 K-Fetó C/Hospital, 6 
Esparreguera 

100€ (proporciona 55 
entrepans aprox.) 

----- Telf. 93 770 88 43 

2 Pick'ments C/Sant Antoni, 27 
Esparreguera 

100€ (proporciona 300 
cartells) 

----- Telf. 93 777 54 46  
 

3 Illa C/Hospital, 4. 
Esparreguera 

70€ (proporciona: 
200 xiclets 

100 paquets  
30 xocolatines 
200 piruletes 

10 paquets serpentina 
2kg gummy) 

----- Telf. 93 777 62 00 
 

4 MailBoxes C/ Barcelona, 1 
Esparreguera 

100€ (proporciona: 
Segell + catifa 
500 p. verdes 
50p voluntaris 

50 bar 
30 artistes 

Impressions) 

----- Telf:93 779 58 81 

5 Imagine-Espai 
Creatiu 

Plaça Ajuntament, 6 
Local 23 
(Galeries). 
Esparreguera 

30€ (proporciona: 
10 impresions en cartolina 

DIN-A3 en color 
Impressió full DIN-A4 en 
color - venda entrades) 

----- Telf. 93 777 50 90  
 

6 Espai Blanc Pl. Ajuntament, 6. 
Galeries, local 11 

30€ (proporciona: 
Photocall 

----- disseny@espai 
blancdisseny.com 

7 ArtVinyl Av. Francesc Macià, 
158, Esparreguera 
 

65€ 
(proporciona: lona i 

photocall) 
 

----- Telf: 657 971 982 
 

8 Cal Sant Carrer del Taquígraf 
Garriga, 3, 
Esparreguera 
 

65€ 
(proporciona: Lloc acte de 
presentació i sopar per a 

dues persones) 
 

----- Telf: 93 770 96 87 
 

javascript:void(0)
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9 Deliciosus Av. Francesc Macià, 
Nº 121, Esparreguera 
 

100€ 
(proporciona: 

Dinar per a 30 persones 
aprox.  

2 paelles + 3 pollastres) 

----- Telf:93 777 77 04 
 
 
 

 
TOTAL 

 715 
   - 50 * 

665 € 

  

 

1.1.3. Marxandatge.............................................................................................. 165 € 

   20 samarretes per comercialitzar. Venudes a 7€/u.  

   10 prints venuts per 2,50€/u 

   0 cartells venuts a 1€ 

 

1.1.4. Consumicions (bar) ................................................................................. 1350 € 

  Benefici del bar amb diferència de la comanda  

 

                TOTAL INGRESSOS: 5820 € 

2. DESPESES D'EXPLOTACIÓ 

2.1. Compres 

2.1.1. Matèria prima....................................................................................... 681,70 € 

2.1.1.1. Samarretes 

                Factura samarretes. Comanda de 50 unitats. Annexos Pàg. 46 

2.1.1.2. Pastes i snacks 

                Factura Gestión de distribución Rubio, SL.  Annexos Pàg. 55 - 58 

2.1.1.3. Café, infusions i begudes 

                Factura Gestión de distribución Rubio, SL. Annexos Pàg. 55 - 58 

2.1.2. Altres aprovisionaments...................................................................... 386,80 € 

2.1.2.1. Polseres 

                Proporcionades per mecenatge. Cortesia de Mail Boxes Esparreguera.  

2.1.2.2. Materials d'oficina 

                Tiquets de material d'oficina. Adjuntat a Annexos Pàg. 59 - 62 

2.2. Treball realitzat per altres empreses........................................................ 1719,28 € 

2.2.1. Seguretat 

   Factura Nordeste servicios integrales 2003, S.L.Adjuntat a Annexos Pàg.48 

javascript:void(0)
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2.2.2. Empresa de so 

2.2.2.1. Nicx Music 

                Proporcionat per mecenatge + sopar per a dues persones  

2.2.2.2. RSTC Telecomunicacions Anoia, S.L. 

    Factura RSTC Telecomunicacions Anoia, S.L. Adjuntat a Annexos Pàg. 49 

2.3. Arrendaments i cànons....................................................................................... 0 € 

2.3.1. Lloguer local 

    Lloguer gratuït. Local cedit de forma desinteressada. 

2.3.2. Lloguer espai públic 

    Lloguer gratuït. Cedit per l' Ajuntament d'Esparreguera. 

2.4. Publicitat.................................................................................................... 184,69 € 

2.4.1. Cartells, flyers, fulletons 

    Factura Pickments. Annexos Pàg. 50 

    Flyers a cortesia del nostre institut. INS El Cairat. Annexos Pàg. 123 

2.4.2. Falca radiofònica 

    Falca gratuïta a canvi de publicitat (micromecenatge) 

2.4.3. Anunci en diari local 

    Anunci gratuït. Cobert també per publicitat (aparèixer al cartell del festival) 

2.5. Serveis de professionals independents........................................................... 517 € 

2.5.1. Artistes (28 persones) 

 NOM SOBRE 
ARTISTES 

PROPORCIONEM SOBRE 
FET? 

1 Love of my life 
(2 persones) 

Dinar (0)                                                       Consumicions (4) 
Aigües (2)                                                     Sopar (2) 

SÍ 

2 Marcos i Pol 
(2 persones) 

Dinar (2)                                                       Consumicions (4) 
Aigües (1)                                                     Sopar (2) 

SÍ 

3 Lula Long 
(5 persones) 

Dinar (5)                                                       Consumicions (10) 
Aigües (4)                                                     Sopar (5) 

SÍ 

4 Slowly 
(3 persones) 

Dinar (2) *                                                   Consumicions (4) 
Aigües (2)                                                     Sopar (2)* 

SÍ 

5 DJ Carrillo 
(1 pers) 

Consumicions (4)                                       Sopar (1) SÍ 

6 Camí de l'Est 
(5 persones) 

Dinar (5)                                                       Consumicions (10) 
Aigües (5)                                                     Sopar (5) 

SÍ 

7 Carla Morillo 
(1 persona) 

Dinar (1)                                                       Consumicions (2) 
Aigües (1)                                                     Sopar (1) 

SÍ 

8 DJ 70's, 80's & 90's 
(1 persona) 

Dinar (1)                                                       Consumicions (6) 
Aigües (2)                                                     Sopar (1) 
-Samarreta talla XXL Blanca 

SÍ 

9 Generació 3 
(5 persones) 

Dinar (5)                                                       Consumicions (10) 
Aigües (3)                                                     Sopar (5) 

SÍ 

10 Xudith Rose 
(4 persones) 

Dinar (4)                                                       Consumicions (8) 
Aigües (3)                                                     Sopar (4) 

SÍ 
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Total artistes: 28                   Total consumicions: 62                  Total aigües: 23 
Total dinars: 25                     Total sopars: 28 
 
*Pau Sánchez és membre de dos grup: Slowly i Camí de l'Est. La seva manutenció és comptabilitzada a 
Camí de l'Est.  

 

· Càlcul aproximat per fer ... : 

          - Entrepà sopar: 2,50€  ----------> 28 sopars x 2,50 €/u.......................... 70 €    

          - Consumicions: 2,00 €  ---------> 62 consumicions x 2,00 €/u............. 124 € 

          - Aigües: 1,00 €            -----------> 23 aigües x 1,00 €/u.......................... 23 € 

          - Dinar: 6,00€/pers.     -----------> 25 dinars x 6,00 €/pers..................... 150 € 

              367 € 

 - Més 30 € pagats al DJ Carrillo  

 - Més 120 € pagats al fotògraf 

 

2.6. Pòlissa d'assegurances.............................................................................. 186,13 € 

        Resguard del banc "la Caixa". Reale Seguros Generales, S. A. Annexos Pàg. 51 

2.7. Tributs................................................................................................................ 0 € 

2.7.1. Drets d'autor (SGAE) 

           Aspecte tingut en compte però cap mena de tribut al respecte. 

2.8. Altres despeses............................................................................................. 69,79 € 

2.8.1. Desperfectes 

    Imprevist porta camerinos dia de l'esdeveniment.  Annexos Pàg. 54 

 
SOPAR 

   

 
ENTREPANS CONSUMICIONS AIGÜES DINAR 

CDLE 5 10 5 5 

SLOWLY 2 4 2 2 

LULA LONG 5 10 4 5 

POL, M&M 2 4 1 2 

XUDITH RIBÓ 4 8 3 4 

LOVE OF MY LIFE 2 4 2 0 

GENERACIÓ 3 5 10 3 5 

CARLA MORILLO 1 2 1 1 

DJ 70's 80's I 90's 1 6 2 1 

DJ CARRILLO 1 4 0 0 

TOTAL 28 62 23 25 
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2.9. Despeses de personal...................................................................................... 306 € 

2.9.1. Sous i salaris 

· Càlculs pressupost:  

      - 2 persones d' ORGANITZACIÓ : 15 dies treballats.  30€/dia -> 450€ cadascú. 

      - 20 voluntaris el dia de l'esdeveniment (12h): 5€/h -> 1200 € 

Dades de salari mínim consultat a la web de Salario Mínimo Interprofesional 2015 (SIM).  

Dada pressupost: 1200€ 

· Càlcul dades reals :  

      - 2 persones d' ORGANITZACIÓ : Cobrat 60€ cadascú per inversió prèvia en   

  material d'oficina.  

2.9.2. Dietes 

· Càlcul dades reals :  

      - 2 persones d' ORGANITZACIÓ : Cobrat 60€ cadascú per inversió prèvia en  

 material d'oficina. 

 
SOPAR 

   

 
ENTREPANS CONSUMICIONS AIGÜES DINAR 

ORGANITZACIÓ 
(Carles, Carme, Gerard, Sheila) 4 10 2 4 

Voluntariat 20 40 0 0 

TOTAL 24 50 2 4 

 

          - Entrepà sopar: 2,50€ -----------> 24 sopars x 2,50 €/u........................... 60 €    

          - Consumicions: 2,00 € -----------> 50 consumicions x 2,00 €/u............. 100 € 

          - Aigües: 1,00 €   ------------------> 2 aigües x 1,00 €/u.............................. 2 € 

          - Dinar: 6,00€/pers.  -------------> 4 dinars x 6,00 €/pers........................ 24 € 

              186 € 

2.9.3. Seguretat social 

           Aspecte tingut en compte però, en no tenir treballadors, sinó voluntaris, ha     

     quedat anul·lat. 

 

            TOTAL DESPESES: 4051,39 € 

 

 Diferència ingressos-despeses: 1768,61 € 
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 7.1.2. CONCLUSIONS DE LES DADES ECONÒMIQUES REALS  

Al principi de tot teníem por d'acabar en número vermells. Però, després de la 

realització i anàlisi del pressupost inicial ens vam adonar que, fins i tot, si ens ho 

plantejàvem bé podríem tenir beneficis sense haver estat un dels nostres objectius. El 

nostre objectiu era poder realitzar un festival partint d'un capital inicial de zero euros i 

acabar amb el mateix nombre de despeses que de beneficis. No va ser fins al dia 

abans de l'esdeveniment que, calculant la inversió rebuda amb la venda d'entrades 

anticipades i el crowdfunding, vam veure que podíem cobrir totes les nostres 

despeses.  

 

La diferència que havíem calculat al pressupost inicial entre els ingressos totals i 

despeses totals era de 787€; xifra que no ens imaginàvem tot i adoptant una posició 

molt optimista.  

 

Tot i així, la gran sorpresa se'ns va presentar després de l'esdeveniment quan vam 

calcular les dades reals. Els nostres ingressos van ser de 5.820€ i les nostres despeses 

de 4.051,39€; amb un diferència positiva de 1.768,61 € (benefici net). Ens vam quedar 

molt sorpresos pels resultats, però alhora molt contents i satisfets amb la feina feta.  

 

Gran part dels beneficis obtinguts (1.000 €) han estat guardats com a fons per a una 

possible propera edició i la resta, uns 770€ aproximadament, han estat destinats a un 

sopar amb tots els voluntaris que ens van ajudar, ja que sense ells la realització de 

l'Spàrrek TR no hagués estat possible. Als voluntaris també se'ls lliurà un certificat. A 

més a més, aquests diners també ens serviran per pagar totes les despeses necessàries 

per a cobrir la impressió i l'enquadernació del treball escrit. El que sobri d'aquesta 

quantitat s'afegirà als 1.000€ del capital inicial; ja que fent cas a les nostres paraules 

abans de l'esdeveniment, tots aquests beneficis seran destinats a la propera edició de 

l'Spàrrek TR. En cap cas, cap membre de l'organització hem tret benefici propi, és a dir, 

no hem cobrat. 

 

També hem de dir, però, que aquest resultat es deu a la quantitat de micromecenatge 

obtingut prèviament per part de molts comerços i empreses de la nostra vila tant en 
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Publicació a les xarxes 

socials mencionant a 

totes les empreses 

col·laboradores. 

aportacions econòmiques com aportacions en espècie. Sense aquest fet, el pla 

d'empresa no hagués estat viable. Encara que ara, de cara al futur, per la segona edició 

ja comptem amb un capital inicial de 1.000€. 

 

7.2. FINALITZACIÓ DE GESTIONS  

Els dies posteriors a l'esdeveniment la feina encara no havia acabat per nosaltres, 

encara ens quedaven diverses tasques per fer.  

 

Havíem de buidar el local que havíem tingut durant dos mesos com a aparador de cara 

al públic, que nosaltres fèiem servir com a oficina. També vam haver de retornar les 

claus que ens havien deixat pel magatzem de la Plaça del Centre i totes les lones 

publicitàries dels nostres mecenes que vam penjar dins del recinte. Per últim, vam 

retornar les carpes, taules, cadires i altres materials que ens havien cedit 

desinteressadament. 

 

A més a més, totes les begudes que ens van sobrar de la comanda del bar, que no 

havien estat encetades, les vàrem poder tornar per tal de recuperar una part dels 

diners invertits. (Factura Distribuciones Rubio adjuntada als annexos pàgines 55 - 58) 

 

            7.2.1. PUBLICACIONS POSTERIORS I AFTERMOVIE  

Una altra tasca posterior important era continuar tenint molt present totes les 

persones i mecenes que van col·laborar amb nosaltres i per això vam continuar fent 

publicacions d'agraïment a través de les nostres xarxes socials. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Treball de Recerca 2015-2016  Institut El Cairat. Esparreguera   

126 
 

Codi QR. Enllaç directe a 

l'aftermovie. 

Un mes després d'aquest gran fet, el fotògraf que vam contractar perquè ens fes 

l'aftermovie del festival (que és realment un amic que va voler col·laborar amb 

nosaltres) ens va enviar el vídeo ben editat i el vam fer públic a totes les xarxes socials. 

 

 

 

 

 

O mitjançant el link: https://www.youtube.com/watch?v=udKCsqF1jFg 

 

En el vídeo podem veure un resum del que va succeir el 10 d'octubre a Esparreguera. 

Apareixen tots els grups i es pot apreciar l'ambient que es respirava. Estem molt 

contents amb el resultat.  

 

            7.2.2. AGRAÏMENT VOLUNTARIS  

Com que el resultat econòmic final va ser molt positiu i vam obtenir beneficis (fins i tot 

molt més del que ens podíem haver imaginat) vam pensar en organitzar un sopar amb 

tots els voluntaris que van estar ajudant-nos el dia del festival. 

 

Aquest sopar no l'hem pogut realitzar encara a causa dels exàmens i temps d'estudi 

que requereix segon de batxillerat (i perquè ens és molt difícil trobar un cap de 

setmana on els vint voluntaris estiguem disponibles). Però tot i així, tenim reservats 

250€ (uns 12,50€ per cap) dels beneficis totals per fer el sopar tots junts el pròxim 11 

de febrer de 2016.  

 

El que també els vam oferir a tots ells, va ser una entrada gratuïta per anar al Teatret 

d'Esparreguera a veure l'obra de teatre Temporada d'Abduccions que representava la 

Carme Paltor, directora de la nostra plataforma jurídica i una de les nostres 

supervisores del Treball de Recerca.  

(L'Spàrrek comparteix plana en una revista amb Temporada d'Abduccions. Podeu 

consultar-ho als annexos a la pàgina 113) 
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Al CCCB abans de presentar el 

festival dins l'INTERACCIÓ'15. 

Acompanyats de la Patrícia 

Moreno, directora de l'Institut El 

Cairat, i el Carles Reynés, tutor del 

nostre treball de recerca. 

Des d'un principi, els vam prometre un certificat conforme la seva condició de 

voluntari al festival. Aquest se'ls entregarà el mateix dia del sopar. 

(Model de certificat pels voluntaris adjuntat a la pàgina 124 dels annexos) 

 

Estem molt agraïts amb les tasques realitzades i la professionalitat mostrada davant de 

diverses situacions i imprevistos del dia de l'esdeveniment. Sense ells, el festival no 

hagués estat possible.  

 

            7.2.3. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA  

Com a conseqüència de les publicacions i articles fets a diverses revistes i diaris, la 

Diputació de Barcelona va trucar al nostre centre, l'Institut el Cairat, per informar-se 

del treball de recerca que havíem estat organitzant. Ens van proposar participar a 

l'Interacció'15 per fer cinc cèntims de tot el nostre projecte. S'ha de tenir en compte 

que Interacció és un espai de trobada, reflexió i informació sobre polítiques i gestió 

cultural del Centre d'Estudis i Recursos Culturals, és a dir, una plataforma dinàmica 

interessada en tots aquells projectes d'agents culturals. Quan ens van proposar 

aquesta petició, no ens ho vam pensar dos cops i vam acceptar molt contents. 

 

La ponència que vàrem fer va ser únicament de deu minuts (vuit minuts d'explicació i 

dos per mostrar l'aftermovie) acompanyada d'una presentació PPT plena de 

fotografies preses durant tot el procés.  Ens va agradar molt participar ja que ens vam 

emportar una experiència molt positiva i ens vam sentir molt còmodes en veure que la 

gent s'interessava pel nostre treball (cal que remarquem que érem els més petits de la 

sala).  
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7.3. CONCLUSIONS FINALS DEL TREBALL  

Hem pogut aplicar els coneixements empresarials i no solament haver-nos quedat en 

la possibilitat de fer un model de gestió, sinó que aquest model s’ha fet realitat i l’hem 

pogut valorar.  

 

Com a valoració final, podem afirmar que la possibilitat de realitzar un festival de 

música jove ha estat viable. Vam arribar a vendre totes les entrades (amb la renovació 

del 100% del públic) i gràcies a aquest fet vam poder cobrir totes les despeses, fins i 

tot, obtenir-ne un benefici. (Gestió dels beneficis explicat a l'apartat 7.1.2. Conclusions 

de les dades econòmiques reals) 

 

El públic va quedar molt content amb la jornada viscuda el 10 d'octubre, tant que ens 

animen a preparar una propera edició. Valorant el resultat final i veient la satisfacció 

dels assistents, hem pogut comprovar la validesa de les nostres dues hipòtesis: 

 

A) Hem fet néixer un nou festival de música de grups emergents joves a la nostra vila 

partint d'un capital inicial de zero euros.  Tot i ser menors d'edat, amb la plataforma 

del Festival LOLA hem pogut assumir totes les tasques relacionades amb la creació, 

gestió, producció i promoció.  

 

B) Hem aconseguit crear un festival de música, innovador en el seu format i amb 

viabilitat econòmica. Cobrir les despeses no hagués estat possible sense l'esforç i 

suport de moltes persones que han col·laborat de forma altruista. Amb l'èxit 

obtingut, afirmem que és un projecte exportable a possibles properes edicions 

gràcies a l'ajut extraordinari rebut per part d'algunes empreses en aquesta primera 

edició.  

 

Però, després d'aquest primer contacte amb el món de la producció empresarial i 

cultural ara estem capacitats per enfrontar-nos a un proper Spàrrek TR de forma més 

independent i professional, ja que partim de l'experiència i dels coneixements 

adquirits durant la realització d'aquest projecte d'emprenedoria.  
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A més a més, després del festival un dels grups que va actuar, en concret "Marcos i 

Pol", grup compost per dos amics nostres que es van unir sota la nostra petició per 

actuar a l'Spàrrek, s'han plantejat formar un grup per dedicar-se de forma més seriosa 

a la música. També la majoria d'artistes que van participar en aquesta edició volen 

repetir aquesta experiència i, a més, sabem de grups joves de la comarca que volen 

utilitzar el nostre festival com a plataforma per a donar-se a conèixer. 

 

Aquest projecte, més enllà de ser un treball escolar i de dedicar-li molts mesos, ens ha 

servit per a créixer personalment ja que ens ha ensenyat a arriscar-nos, a defensar les 

nostres idees davant de les diverses institucions que han fet possible el nostre projecte 

i a lluitar pels nostres objectius fins a aconseguir-los. No ens ha estat gens fàcil arribar 

fins al final, però el fet d'encarar aquest treball com un repte personal i no com a 

projecte acadèmic ha estat la clau de l'èxit. 

 

Sí, finalment l'hem fet real. 
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7.4. AGRAÏMENTS  

Dur a terme un projecte d'aquesta magnitud no és gens fàcil i encara menys essent 

menors d'edat. En un principi ens quedava gran perquè ens vam endinsar a un món 

desconegut, sense tenir experiència ni suficients coneixements tècnics sobre la 

indústria de la producció d'esdeveniments. Per aquest motiu, estem molt satisfets amb 

l'esforç, el treball i la implicació rebuda per part de moltes persones, sense les quals 

aquest projecte no hagués arribat fins aquí.  

 

Per començar, no tenim paraules per descriure l'afecte rebut per part de la Carme 

Paltor, el Carles Reynés i el Xavi Galvis. Sense el seu assessorament meticulós i la seva 

supervisió professional no haguéssim fet néixer l'Spàrrek TR. GRÀCIES per tanta 

paciència, esforç, temps i implicació.  

 

Amb la col·laboració d'empreses i comerços hem pogut transportar del paper a la plaça 

aquest projecte escolar. Gràcies, de debò, a tots els mecenes i col·laboradors.  

L'Ajuntament d'Esparreguera també s'ha involucrat molt en aquest petit projecte, 

però, alhora, gran per la vila. Concretament, volem agrair l'ajut i l'atenció rebuda per 

part del Sr. Eduard Rivas, del Sr. David Aguado i l'equip directiu de la Piscina 

Municipal de Can Pasqual. També destacar el bon servei rebut per part de la policia 

local el dia de l'esdeveniment.   

 

Agraïm de tot cor la dedicació i col·laboració de tots els artistes que han donat forma 

al festival omplint-lo de ritme, gresca, festa i moments dolços. Ells són els autèntics 

protagonistes. També agrair la participació de l'Esplai la Lluna i dels membres que han 

fet possible els actes culturals.  

 

D'altra banda, apreciem la cooperació i implicació, en tot moment, de les samarretes 

grogues del festival. Els voluntaris i voluntàries (inclosos els voluntaris del bar) han 

estat una peça clau per assolir l'èxit d'aquest projecte. Donem les gràcies també al 

Joan Giralt, per plasmar l'essència del festival en un audiovisual.  

 



Treball de Recerca 2015-2016  Institut El Cairat. Esparreguera   

131 
 

Un altre fonament imprescindible ha estat l'Institut El Cairat. Des de l'equip directiu i 

el professorat han fet difusió i ens han donat suport des que es van assabentar del 

projecte que portàvem entre mans. Ens va fer molta il·lusió veure'ls com a assistents a 

l'Spàrrek. Especialment, volem agrair amb triple subratllat a la Patrícia, a la Sagrari i a 

la Marisa per la implicació personal en l'assessorament i la divulgació posterior a 

l'esdeveniment.   

 

Els petits detalls marquen la diferència. Per aquest motiu, donem les gràcies a les 

persones que de forma altruista ens van cedir l'aparador de Les Galeries i també als 

que ens van deixar altres materials com taules, projector, cables, il·luminació, etc. 

Volem reconèixer, també, la participació de tots aquells que han aportat el seu granet 

de sorra apareixent a l'espot.  

 

Finalment, donem les gràcies als nostres amics i familiars per recolzar-nos en tot 

moment, ajudant-nos a tirar endavant una animalada de projecte com aquest. 

GRÀCIES per la paciència i la confiança. 

 

I per acabar, agraïm a tothom que va apropar-se a la Plaça del Centre el passat 10 

d'octubre de 2015.  
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