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Resumen 

Actualmente hay muchos jóvenes artistas emergentes con mucho material de cualidad 

preparado para enseñar al mundo, pero no tienen los recursos ni las oportunidades necesarias 

para hacerlo. Esto pasa porque por el hecho de ser jóvenes y no ser artistas consolidados no se 

les da tanta importancia. A raíz de esto muchos de ellos no tienen por dónde empezar.    

¿Pero es posible crear un festival que sirva de plataforma para dar a conocer a estos jóvenes? 

Los objetivos de este trabajo se desarrollan a partir de esta pregunta y son: estudiar los pasos 

a seguir para realizar un festival; investigar las gestiones administrativas y económicas 

necesarias y averiguar si es viable realizar un festival como el que propongo sin ayuda 

económica pública y sin patrocinadores  privados.  

Para realizar esta investigación he dividido el trabajo en dos partes. En la primera analizo 

cuatro festivales de Olot. En la segunda, creo el festival propuesto de la forma más real posible 

utilizando los conocimientos adquiridos en la primera parte y consultando a expertos.  

Al finalizar el trabajo llego a las conclusiones siguientes: en la Garrotxa hay jóvenes artistas que 

pueden presentar propuestas muy interesantes y un público receptor a las propuestas 

culturales. Las gestiones administrativas requeridas para la organización de Yostega Fest son 

complejas, pero factibles de realizar. Así que, sí, es posible crear un festival como el que 

propongo. Aun así, está claro que sin ayuda pública no es posible. 

Palabras claves: festival, jóvenes, artistas emergentes, creación, Olot.  

 

Abstract 

Nowadays there are many young emerging artists with pieces prepared to share to the world. 

However they do not have the resources or opportunities to do so. This happens because they 

are not given such importance. As a result, many of them don’t have a place to start. 

But is it possible to create a festival that works as a platform to make these young artists 

known? After asking myself this question I developed the objectives of this project, these are: 

to study the steps to carry out a festival, to investigate the necessary administrative and 

economic procedures and to find out if it is feasible to hold a festival like the one I propose 

without public financial assistance and without private sponsors. 

To do this research I divided the project into two parts. In the first one, I analyze four festivals 

that happen in Olot. In the second one, I create a festival in the most possible real way using 

the knowledge acquired in the first part and consulting experts. 

At the end of the project I reached the following conclusions: in La Garrotxa there are young 

artists who can present very interesting proposals and there is also a cultural receiver public. 

The administrative procedures required for the organization of Yostega Fest are complex, but 

feasible. So, yes, it is possible to create a festival like the one I propose. Even so, it is clear that 

without economic public help it is not possible. 

Keywords: festival, youth, emerging artists, creation, Olot. 
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0. Introducció, objectius, estructura i metodologia 

“Yostega Fest, anàlisi i creació d’un festival a Olot” estudia el procés de creació i organització 

d’un festival cultural i després ho reprodueix creant un festival propi.  En el treball repasso tots 

els passos tan artística i creativament com administrativament amb l’objectiu de presentar un 

projecte el més real i complet possible.  

He escollit aquest tema perquè volia fer un treball relacionat amb el món econòmic o 

empresarial, però també volia tenir la llibertat de poder crear alguna cosa diferent i que fos del 

meu interès. És per això que vaig decidir realitzar la creació d’un festival cultural a Olot.  

- És possible crear un festival que serveixi com a plataforma pels joves artistes 

emergents de la comarca? 
 

Aquesta és la pregunta en què es basa el treball i a partir de la qual l’he anat desenvolupant. 

Des de bon principi la meva hipòtesi va ser que sí, que era possible crear un festival d’aquestes 

característiques sempre que es tingués una idea molt clara del concepte en el qual es basés el 

festival i de les necessitats que requereix un projecte com aquest.  

 

Per avançar m’he marcat uns objectius més específics: 

- Estudiar quins passos s’han de seguir per realitzar un festival i quins són els aspectes 

generals que s’han de tenir en compte 

- Investigar quines són les gestions administratives i econòmiques necessàries.  

- Esbrinar si és viable realitzar un festival com el que proposo sense ajuda econòmica 

pública, és a dir, subvencions i sense espònsors privats. 

Per aconseguir assolir aquests objectius el treball s’ha dividit en dos blocs:   

Un primer bloc en què selecciono quatre festivals de diferents àmbits culturals i diferents 

característiques i els analitzo detalladament, amb la intenció de poder obtenir la informació 

necessària per a realitzar el projecte del segon bloc. Aquests festivals són: Sismògraf, Lluèrnia, 

El Petit Format i El Mini. Tots quatre són festivals professionals amb més d’una edició 

d’experiència que avui en dia continuen celebrant-se. A través d’aquesta anàlisi intento 

entendre quins objectius s’han marcat, com els desenvolupen i quin és el procés que 

segueixen per poder produir-lo. 

En el segon bloc em proposo crear un projecte de festival a partir de la idea inicial: crear una 

plataforma pels joves artistes de la comarca i, com ja he dit anteriorment, utilitzar els 

coneixements obtinguts en la primera part del treball per poder desenvolupar-lo i planificar 

tots els detalls. Per fer-ho he dividit aquest bloc en apartats, cada apartant principal considero 

que és un dels punts importants i cabdals a l’hora de tenir clara la idea o el concepte. 

Seguidament desglosso cada un d’aquests punts i  els especifico.  

Finalment concloc el treball amb tres pressupostos, cada un d’aquests reflecteix els ingressos i 

les despeses en diferents situacions que podrien esdevenir. Aquests pressupostos els realitzo 

tenint en compte unes previsions d’assistència que anteriorment he determinat.   
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Per dur a terme aquest procés de recerca bàsicament he realitzat entrevistes i consultes amb 

experts.  

En el primer bloc del treball he extret la informació per fer l’anàlisi de cada festival de: les 

pàgines web de cada un d’aquests, el seu programa de mà i d’entrevistes amb els 

organitzadors. He entrevistat: Susanna Alsina, coordinadora administrativa del Sismògraf, 

Marta Aumatell, membre de l’ organització de Lluèrnia, Joan Martí, director i fundador del 

Petit Format i Andreu Oliveres, membre de l’organització del Mini. Aquestes entrevistes les 

trobaran a l’Annex I, II, III i IV respectivament.  

Per a realitzar la part del segon bloc del treball he utilitzat informació que he extret d’Internet i 

informació que he obtingut d’entrevistes i consultes a diferents persones.  La llista de les 

persones amb qui he parlat la podran trobar a l’Annex V.  
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Què és un festival, quins són els seus orígens i per què se celebren? 

Abans de començar el treball, he cregut convenient esbrinar què és un festival, els seus orígens 

i per què se celebren. 

Segons el diccionari de llengua catalana de l’institut d’estudis catalans un festival és una gran 

festa o un conjunt de manifestacions artístiques o culturals, generalment amb caràcter 

periòdic.  

A la nostra societat, quan pensem en un festival, ens ve al cap un festival de música, moda, 

cinema..., però originàriament els festivals eren bàsicament rituals amb orígens religiosos, 

espirituals o ètnics. 

Podríem dir que els festivals varen començar essent un conjunt de celebracions en honor als 

déus. Al 4500 aC els egipcis realitzaven els festivals acompanyats de música i dansa. Més 

endavant en els jocs Pítics de Delfos 1també s’incloïen actuacions musicals, per tant es podrien 

considerar com els primers festivals coneguts.  

Crec que és important parlar dels festivals que se celebren a diferents països africans com 

Nigèria. Es tracta de festivitats anuals que daten de períodes anteriors a l’arribada de les 

principals religions en aquesta societat. Un d’aquests festivals és el Leboku que avui en dia es 

continua celebrant a una regió de Nigèria anomenada Ugep. El festival és la culminació de 

diferents esdeveniments: l’inici de la collita, un moment per apaivagar els déus i els 

avantpassats, una desfilada pública de noies compromeses... , però a més de tot això, és un 

punt de trobada de gent que viu en llogarrets apartats i només es pot veure un cop a l’any. El 

festival esdevé un centre aglutinador de la població de la zona. 

Un altre exemple de festival mil·lenari que continua celebrant-se és el Holi. Es tracta d’una 

celebració originària de l’ Índia que ha assolit un èxit important a Occident. Els primers 

comerciants europeus i els colonitzadors britànics ja esmentaven aquesta festa en escrits del 

segle XVII. Es tracta d’una celebració de l’entrada de la primavera i de tot el que aquesta 

representa, però també és una història sobre l’enfrontament entre el bé i el mal i una 

celebració de la victòria del primer. Durant uns dies tot es cobreix de pólvores de colors i 

tothom és igual independentment de la classe social, el sexe, l’edat... 

Els participants d’un festival sovint senten una forta connexió entre ells mentre se celebra el 

festival. Com he esmentat abans, al Festival Holi, per exemple, fins i tot hi ha persones amb 

diferents estatus que no tenen relació entre ells en la seva vida diària. Mentre dura el festival, 

els participants formen una nova comunitat en què les desigualtats de gènere o casta són 

menys rellevants. 

Podríem dir doncs que, a més de l’objectiu més concret de cada un dels festivals (donar a 

conèixer grups de música, visibilitzar la dansa, donar oportunitats a joves emergents...), sense 

cap mena de dubte els festivals històricament han servit, i continuen servint, per reforçar 

                                                           
1
  Els jocs Pítics eren un dels quatre jocs Panhel·lènics de l'antiga Grècia, disputats cada quatre anys al 

santuari d'Apol·lo a Delfos. 
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l’esperit comunitari, fomentar la cohesió social i afavorir les relacions socials entre diferents 

persones, ja sigui gent que viu allunyada, gent de diferent classe social, edat. 
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1. Sismògraf   
“El festival que detecta el moviment”  

El sismògraf és un festival que treballa per ser l’epicentre de la dansa a Catalunya. Se celebra a 

Olot i té com a objectiu complir dues funcions principals: propiciar un espai on artistes i 

professionals es trobin i així expandir la dansa dins les programacions culturals de les ciutats i a 

la vegada, destinar aquests espectacles al públic disposat a gaudir-ne.    

1.1. Història del festival 

Va néixer el 2009 a la ciutat d’Olot. Es va crear amb l’objectiu d’agrupar els diferents 
espectacles de dansa que es concentraven a la programació cultural de la ciutat d’Olot. Va 
arrencar gràcies a l’impuls de Ciutat 3.0, un projecte europeu de cooperació cultural 
transfronterera i també gràcies als professionals i als espectadors que es concentraven al 
voltant de la dansa.  

Durant els anys següents el festival va anar creixent fins que el 2015 va passar a ser un dels 
festivals estratègics per les arts escèniques de la Generalitat.  

Des del 2015 fins ara el festival ha continuat treballant per aportar coneixement, projectes i 
emoció a l’àmbit de la dansa, tant pel públic, com artistes, com pels programadors.   

1.2. Programació 2019 

Del 25 d’abril al 29, el festival ha programat una 
quarantena d’espectacles, quatre dels quals han estat 
estrenes mundials i onze, estrenes a Catalunya. La 
programació del 2019 ha estat novament una 
programació que intenta arribar a tots els sectors del 
públic amb propostes innovadores i obres molt diverses.  

1.2.1 Aspectes a destacar de la programació 

Els espectacles proposats aquest any configuraven diferents itineraris. Cada itinerari tenia una 
temàtica o algun element que compartien les obres. 

- L’erupció: l’Erupció és una proposta del Sismògraf que consisteix a posar el focus 
sobre un aspecte concret de la dansa. Aquest any l’erupció s’ha centrat en dos 
motius: en els creadors nascuts durant els anys 90, donant-los-hi protagonisme en 
aquesta edició i en el conjunt de propostes que dirigeixen la seva mirada cap al 
passat.  

- Danses urbanes*: espectacles que es representen al carrer, organitzats per 
manifestar la situació actual de la creació escènica d’aquest moviment.  

- Itinerari en bicicleta*  
- Itinerari de Dansa al Parc*:  diferents obres que es duen a terme al Parc Nou durant 

el cap de setmana que se celebra el festival.  
- Espectacles site-specific: espectacles adaptats amb el context del lloc on es 

representen. Desperten un gran interès del públic, ja que mostren una nova mirada 
de llocs coneguts o fan descobrir llocs amagats.  

- Espectacles de carrer 
Els itineraris marcats amb * s’oferien a través d’un “paquet de dansa”. Un pack que informa i agrupa els 
espectacles. Aquests packs no s’han d’entendre com a paquets d’entrades, ja que en alguns casos les entrades són 
gratuïtes.   

 Cartell de l’edició 2019 de Sismògraf. 
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Un altre aspecte remarcable del Sismògraf és el suport econòmic, estructural i logístic que 
dóna als creadors perquè puguin desenvolupar nous projectes. Aquest considera important 
que els festivals destinin recursos per possibilitar l’existència de noves creacions. Enguany 
sismògraf ha proposat diferents espectacles que o bé són produccions pròpies o 
coproduccions o han estat programats amb altres festivals. 

- Produccions pròpies o amb complicitat del sismògraf 
o Servei de desubicacions 24 h de Claudia Mirambell 
o Kukai Dantza de Erritzu  
o Apilats d’Irene García, Javier Guerrero, Daniel Fernández i Tuixén Benet 
o Nuà de Raquel Gualtero 
o El infierno de los amantes crueles d’Hotel 
o Mal pelo col·labora amb Joel Bardolet de Mal pelo. 

 
- Coproduccions i ajuts amb la creació 

o 360 grams d’Ada Vilaró  
o Torus de Humanhood 
o To be announced de Lèxico project collective.  

 
1.2.2 Altres propostes 

A més, a part d’aquests espectacles, Sismògraf oferia altres activitats que complementaven les 
propostes artístiques: xerrades, tallers, el SismoBar, Ona Expansiva, Rèpliques... Crec 
important destacar: 

- El SismoBar és un espai de trobada que es situa a “La Carbonera”. És obert a tothom i 
crea un bon ambient on els programadors i els artistes poden interactuar.  

- Ona Expansiva un projecte que ofereix a les poblacions veïnes la possibilitat d’acollir 
alguna de les companyies del festival. 

- Rèpliques, s’agrupen totes les programacions que es fan al llarg de la temporada fora 
del cap de setmana del Sismògraf.  
 

Un altre dels pilars fonamentals del festival són els projecte de formació artística. S’ofereixen 
diferents projectes pedagògics a escoles, instituts, a joves, a adults... Alguns d’aquests 
projectes són: 

- Tots dansen: està destinat a apropar el món de 
la dansa als més joves des de les aules dels 
instituts i les escoles.  

- El mirall: s’instal·la un mirall gegant a la ciutat 
amb la idea de fer ballar a tothom i que tothom 
pugui formar part del festival. 

- Nova Veu: una plataforma de joves crítics 
impulsada per “Recomana”, un grup de crítics 
professionals, que procura donar eines a joves 
espectadors interessats a observar les arts 
escèniques des d’una mirada crítica. 

- Stalkers: és un projecte coordinat pel Festival SÂLMON  juntament amb el Sismògraf, 
la Fira de Tàrrega i el Festival TNT. En el qual dotze joves d’entre 18 i 25 anys 
procedents sis municipis tenen l’oportunitat de viure aquests quatre festivals amb 
l’acompanyament de creadors i creadores, gestors i gestores culturals i altres agents 
del sector que s’encarreguen de guiar-los en aquesta experiència i, posteriorment, en 
el disseny d’un projecte personal. 

Imatge del grup de dansa contemporània 
“Tots dansen” 2019. 
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1.3. Públic 2019 

És un festival destinat al públic interessat en la dansa. Sismògraf intenta programar activitats 
per totes les franges d’edat. Normalment hi solen assistir espectadors nacionals i 
internacionals interessats en els espectacles que aquest ofereix.  

De fet Sismògraf compta amb un públic fidel que exhaureix les entrades i omple els carrers i les 
places de la ciutat d’Olot cada any. Aquesta última edició el nombre total d’espectadors ha 
estat de 19.500 i l’ocupació de les sales del 99%.   

Una de les facilitats que oferia el festival aquest any era la classificació de les diferents obres 
en itineraris segons les seves característiques. Aquests itineraris eren diferents dels itineraris 
temàtics de la programació. Hi havia cinc itineraris: itinerari singulars (obres poètiques i 
intimistes), itinerari plurals (obres dinàmiques energètiques i amb molta coordinació dels 
ballarins), itinerari pretèrits (obres relacionades amb el passat), itinerari festívols (obres més 
familiars) i itinerari debutants (per espectadors que assistissin per primera vegada al festival). 
Cada un d’aquests itineraris s’oferia en uns programes especialitzats que es podien trobar a la 
pàgina web. Així i tot, si l’espectador sentia que no encaixava amb cap d’aquests itineraris 
també s’oferia la possibilitat de crear un itinerari personalitzat.  

Un altre projecte que s’ha ofert ha estat el projecte “El millor públic”. Un projecte educatiu ja 
ofert a les edicions anterior, en el qual un grup d’espectadors assisteixen a gairebé tots els 
espectacles guiats per experts en el món de la dansa. D’aquesta manera el grup pot entendre 
millor les propostes i gaudir de la dansa amb més intensitat.  

La guia de l’espectador ha estat una de les novetats d’aquest any. Un seguit de consells 
recollits en un petit llibret que es van posar a la disposició de l’espectador per ajudar-lo a ser 
més crític i a la vegada viure més intensament els espectacles. És una guia original de Cara 
Spooner, artista canadenca vinculada amb el món de la dansa i traduïda pels tècnics del 
festival.  

1.4. Espais escènics 2019 

Tots els espectacles es representen a la ciutat d’Olot, en excepció dels espectacles del projecte 

Ona Expansiva (v.1.2.2).  

La majoria dels espectacles es fan en espais oberts (vint), tot i que també hi ha algunes 

representacions que per les seves característiques s’han d’interpretar en espais tancats (vuit), 

com per exemple Torus: un espectacle de la companyia Humanhood que es va representar al 

Teatre Principal aquest Sismògraf 2019.  

Com ja he dit anteriorment aquest any hi havia 

diverses obres que configuraven l’itinerari site-

specific. La característica principal d’aquest 

itinerari era la importància dels espais escènics i 

del seu context per donar més sentit a la 

representació. Un dels espais d’aquest itinerari va 

ser el cràter del volcà Montsascopa on es va 

interpretar l’espectacle Erritu de Kukai Dantza, un 

espectacle que va tenir molt d’èxit, ja que com diu 

la directora del festival en una entrevista amb 

Nació Digital Garrotxa: “El diàleg que s’estableix 

Imatge de l’espectacle “Erritu”, de Kukai Dantza, al 
volcà Montsacopa, al 2019. 
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entre l’espai i l’espectacle és màgic” (Tena Busquets, 2019) 

1.5. Professionals 2019 

Com a mercat estratègic per a la dansa a Catalunya, Sismògraf ha aconseguit crear un espai de 

trobada entre els professionals d’aquest sector. Aquest any al festival s’hi van inscriure dos-

cents trenta-dos professionals i es van acreditar cent quaranta-nou entitats professionals. La 

majoria d’aquests professionals eren catalans tot i que una sisena part eren internacionals. 

Pels professionals que assisteixen al festival es configura un itinerari, una guia especialitzada 

per Olot i pel festival i se’ls faciliten els tràmits i descomptes per l’allotjament a la ciutat d’Olot. 

Tota aquesta informació els professionals la poden trobar a la web del Sismògraf o enviant un 

correu al festival. 

1.6. Comunicació 2019 

Les línies de treball de comunicació al Sismògraf són:  

- Premsa: contracten una empresa especialitzada en premsa nacional, Both.  

- Web: element digital principal del festival.  

- Xarxes socials: podem trobar Sismògraf a: Facebook, Instagram, Twitter i Youtube. A 

més aquest últim any el festival ha contractat un especialista que porta les xarxes 

socials. 

- Producció de vídeos: contracten a la productora audiovisual, Zebra Productions. 

Aquest any s’ha realitzat un espot, quatre vídeos previs al festival, diversos resums 

diaris i un vídeo documental final.  

- Fotografia: contracten a un fotògraf professional, Martí Julià, per fer el seguiment del 

festival i actualitzar les xarxes socials a temps real.  

- Disseny gràfic: contracten un equip de dissenyadors per fer tots els materials 

promocionals. 

- Materials informatius i publicitaris físics: elaboren materials de publicitat exterior i de 

decoració de la ciutat. Per exemple: programes, desplegables, banderoles, estovalles 

pels restaurants, lones per la Plaça Major, bosses de roba, cartells, samarretes per 

l’equip... Així i tot, aquest 2019, també han utilitzat material d’edicions anteriors com 

per exemple: lones per les grades de la plaça major, cartells genèrics, cartons per 

seure a terra... 

1.7. Pressupost 2019 

El pressupost del Sismògraf del 2019 ha estat de 327.000 euros. Les quatre entitats 

finançadores han sigut: el Departament de Cultura, l’Ajuntament d’Olot, la Diputació de Girona 

i l'Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM). Els fons s’han distribuït de la 

següent manera: 

- 175.000 €  Caixets2 i atenció a companyies. 

- 45.000 €  Tècnica 

- 70.000 €  Comunicació 

                                                           
2
 Retribució estipulada per l’actuació d’un artista o grup. 
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- 37.000 €  Atenció a professionals  

Com es pot observar més de la meitat dels fons van destinats a portar els espectacles al 

festival o a contribuir a la producció d’espectacles. Seguidament ve la comunicació amb què el 

Sismògraf es gasta 70.000 €, no només amb mitjans de comunicació sinó que també amb la 

fotografia, el material informatiu i publicitari, la web... Es gasten 45.000 € per la tècnica, és a 

dir la tècnica i la logística del festival (els equips de so, el lloguer de les localitzacions, els 

equips de llum...) I finalment 37.000 € per atendre als professionals que participen en el 

mercat estratègic per a la dansa a Catalunya.  
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2. Lluèrnia 
“Festival de foc i de llum”  

Lluèrnia és un festival de foc i de llum anual ubicat a Olot. Cada any diferents projeccions, 

il·luminacions i espectacles pirotècnics formen un recorregut que pretén mostrar la relació de 

la ciutat d’Olot amb el seu entorn, el foc i els volcans, i com aquests han anat transformant no 

només el paisatge sinó també la cultura dels garrotxins.  

2.1. Història del festival  

El festival va néixer el 2012 quan un espectacle de la programació 

del Teatre Principal es va cancel·lar i va quedar una partida 

pressupostada sense destí. En aquest moment el Teatre Principal 

juntament amb l’Aoapix i la companyia Pimpampum van decidir 

utilitzar aquests diners per organitzar un espectacle de foc i de 

llum, Lluèrnia. Al primer any, el festival es va concentrar en tres 

llocs: el Puig del roser, el Firal i el Firalet. La majora d’instal·lacions 

es podien veure en qualsevol moment entre les sis de la tarda i les 

dotze del vespre. Excepte l’encesa, l’apagada i la caiguda d’estels. 

A les sis de la tarda la companyia Pimpampum encenia tot una 

sèrie d’elements al voltant del perímetre on es celebraria el 

festival i a les dotze les apagava. Simbolitzant l’inici i el final de la 

proposta, l’encesa i l’apagada. La caiguda d’estels, una activitat 

amb hora fixa, volia representar la caiguda d’estels de Sant 

Llorenç a través de la participació del públic.  

L’any següent el festival no va tenir suport econòmic per part de l’Ajuntament, però va ser 

molt esperat per part del públic garrotxí. Molts creadors tant d’Olot com de fora tenien ganes 

de participar en aquesta mostra artística, motiu pel qual els organitzadors de Lluèrnia van 

decidir tirar endavant el projecte amb capital propi.  

Des de la tercera edició fins ara, Lluèrnia compta amb finançament de l’Ajuntament, la 

Diputació de Girona, la Generalitat i diferents espònsors privats. Això ha fet que el festival hagi 

crescut molt més i que aquest 2019 celebri la vuitena edició amb una assistència esperada 

d’entre quinze i vint mil persones.  

2.2. Programació 2018 

El passat 10 de novembre es va celebrar la setena edició de Lluèrnia després d’un any sense el 

festival. Com cada any, el festival va coincidir amb l’estiuet de Sant Martí, aquells dies al 

voltant de l’11 de novembre en els que tot i ser tardor, a l’hemisferi nord, gaudim d’unes 

temperatures superiors a les habituals.  

Cartell de l’edició 2012 de 
Lluèrnia. 
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2.2.1 Aspectes a destacar de la programació 

Lluèrnia la formen tres tipus d’instal·lacions diferents: 
 

- Instal·lacions pròpies de Lluèrnia: quinze instal·lacions que l’organització escull i ubica 
als punts estratègics del festival. Dins d’aquest grup hi ha les instal·lacions i activitats 
fixes que cada any són diferents, però tenen sempre la mateixa essència. Com per 
exemple: l’hort de la llum, Lluèrnia Kids, Contes a la vora del foc... 

- Instal·lacions que entren en convocatòria: Cada any s’obra una convocatòria on 
creadors poden presentar el seu projecte. Un jurat format per persones de reconegut 
prestigi en el món de l'art, l'arquitectura, el disseny i la il·luminació escull els projectes 
que s’exposaran la nit de Lluèrnia i les despeses 
de producció dels quals aniran a càrrec del 
festival. Cal tenir en compte que els creadors 
d’aquests projectes no només reben ajuda 
econòmica sinó que el fet d’estar a Lluèrnia 
també els ajuda a donar visibilitat a la seva obra.  

- Instal·lacions educatives: quinze instal·lacions 
que l’organització escull i després proposa a 
diferents centres educatius amb l’objectiu de 
posar en pràctica els diferents coneixements 
teòrics que els alumnes treballen al llarg del 
curs. Aquests projectes van destinats a escoles 

bressols, primària, secundària, cicles formatius i 
universitats de diversos llocs de Catalunya.  

- Instal·lacions d’entitats: Cinc instal·lacions 
dissenyades per entitats garrotxines.  

 

2.2.2 Altres propostes 

A part de les instal·lacions i activitats de la nit de Lluèrnia, el festival també organitza “La 
Fumerola”, la programació prèvia que es podia seguir des del dimecres 7 de novembre. Les 
propostes d’aquests tres dies són mostres diferents que escalfen l’ambient per l’arribada del 
festival. S’hi poden veure des d’espectacles de dansa fins a exposicions de fotografies. Totes 
aquestes activitats se celebren a Olot i a altres pobles de la Garrotxa.   
 

Un altre projecte organitzat per Lluèrnia juntament amb 
Càritas Garrotxa és: “Posa una Lluèrnia al balcó” Un 
projecte en el qual petites espelmes de color groc es 
posen a la venda amb l’objectiu d’animar als ciutadans 
d’Olot a formar part del festival col·locant aquestes 
espelmes al balcó per crear un ambient de llum a tots els 
barris de la ciutat. Alhora aquesta proposta també busca 

que els ciutadans col·laborin amb aquest euro simbòlic, a 
millorar la fundació Càritas.  
 

 

Un acte paral·lel organitzat per Prisma en col·laboració amb el festival és el concurs 

#LLUÈRNIAPRISMAOLOT, un concurs de fotografia via Instagram en què el públic de Lluèrnia 

pot participar penjant una fotografia relacionada amb l’edició de Lluèrnia en qüestió. El jurat 

Imatge de la instal·lació “Escriure amb 
Llum”, dels alumnes d’ESO de l’INS de 
Besalú, a la Plaça Campdenmàs, al 2019. 

Imatge de dues “Lluèrnies”, del projecte 
de Càritas en col·laboració amb Lluèrnia. 
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format per dos membres de Lluèrnia i dos membres de Prisma Olot escull la fotografia 

guanyadora. 

 

Lluèrnia també ofereix informació i serveis de necessitat primària per passar la nit del festival 

sense preocupacions. Pel públic que ve de fora de la ciutat se li ofereix aparcament gratuït al 

recinte firal i un bus llançadora també gratuït que et porta del recinte firal fins al centre de la 

ciutat. I pel públic tant de la ciutat com de fora es facilita una guia amb els diferents 

restaurants disponibles amb servei de cuina fins tard i la “Brasa Lluèrnia”, un food pack amb 

entrepà i beguda km 0 que pots comprar al Firal Petit per set euros.  

2.3. Públic 

És un festival destinat a tothom, no té edat, gènere, procedència... És un festival en el qual 

tothom se sent identificat d’una manera o una altra. És un festival que busca intimitat i 

contacte directe amb els espectadors i que intenta trobar la col·laboració dels ciutadans 

d’Olot, ja que com diu la Marta Aumatell, coordinadora general del festival: “Lluèrnia és Olot i 

es fa entre tots”. L’essència del festival és aquesta intimitat.  

La nit del festival és una de les ocasions en què entra més gent a la ciutat. Al voltant de 20.000 

persones van assistir a l’edició del 2018. Tot i això es busca fugir de la massificació per no 

perdre la màgia del petit format.  

2.4. Espais escènics 

Totes les instal·lacions i espectacles s’instal·len i es representen a la 

ciutat d’Olot excepte les activitats de “La Fumerola” que recorren 

diferents pobles de la Garrotxa, com ja he explicat anteriorment (v. 

2.2.2). Una altra característica de les instal·lacions és que totes són a 

l’aire lliure i sense la il·luminació pública habitual; ja que Lluèrnia busca 

canviar els espais quotidians als quals estem tots tan acostumats a 

través de la il·luminació. El fet de veure un espai que veiem 

habitualment amb una il·luminació diferent, una utilitat diferent i 

segurament en una hora també diferent fa que redescobrim l’espai. A 

la vegada Lluèrnia també dóna visibilitat a llocs que han quedat més 

oblidats, com per exemple el riu i tots els espais que l’envolten o el 

nucli antic un lloc que té molts racons per descobrir. Cada any Lluèrnia 

busca que els olotins descobreixin o redescobreixin aquestes zones a 

través de les seves instal·lacions.  

2.5. Comunicació 

Les línies de treball de comunicació de Lluèrnia són: 

- L’aplicació: com a novetat de Lluèrnia 2018, amb l’objectiu de fer més fàcil consultar el 

programa, ja que el fet de no haver-hi llum pots dificultar la lectura del programa de 

mà. 

- Programa de mà en paper: un llibret on pots trobar tota la informació sobre el festival. 

Un format que Lluèrnia tot i tenir l’aplicació mòbil no deixarà de fer, ja que tenen en 

Imatge de la instal·lació “Origami 
lava” de David Oliva i Anna Juncà, a 
la Plaça de la Lliça d’Olot al 2019. 
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compte els seus espectadors que potser no tenen tanta facilitat amb els dispositius 

mòbils. 

- Web 

- Xarxes socials: pots trobar el festival Lluèrnia a: Facebook, Instagram i Twitter. 

- Fotografia: contracten a un fotògraf que fa el seguiment de la nit. 

- Dissenyador gràfic: contracten a un dissenyador gràfic, Sali Salavedra, que els ajuda  a  

crear la imatge corporativa del festival. 

- Roda de premsa i premsa local 

2.6. Pressupost 

El pressupost del Lluèrnia 2018 va ser d’entre 80.000 € i 90.000 €. Un pressupost finançat per 

l’Ajuntament d’Olot, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya, però també per 

espònsors privats com per exemple: Ceras Roura, Simon, Hijos de José Bassols, Beiboo entre 

d’altres.   

Aquest capital es va distribuir entre el lloguer de les companyies, el material necessari per a les 

instal·lacions produïdes per Lluèrnia, totes les despeses de les instal·lacions i els serveis que el 

festival ofereix i les despeses de comunicació. No hi ha despeses de personal, ja que tant 

l’organització com el personal no específic és totalment voluntari.  
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3. El Petit format 
“Teatre de proximitat”  

El Petit Format és un festival ubicat a Olot que programa una sèrie d’espectacles de 

temàtiques diverses en espais singulars i reduïts, propostes minimalistes amb la voluntat de 

buscar el vincle intimista entre l’actor i l’espectador.  

3.1. Història del festival 

El festival neix el 2014, quan en Xevi Rossell, director de 

teatre, parla amb Joan Martí, actor i director, per 

compartir una idea que feia temps que li ballava pel cap: 

portar a Olot grups de teatre professionals perquè 

representessin les seves creacions en espais íntims, 

quotidians i diferents dels que estem acostumats quan 

anem a veure una obra de teatre convencional.  

D’aquesta manera neix la companyia “Una càpsula de teatre”, una entitat sense ànim de lucre, 

formada per un equip de diversos actors, actrius i directors de teatre provinents de diferents 

formacions teatrals de la Garrotxa amb la inquietud d’interpretar diverses obres de teatre de 

diverses tipologies i d’organitzar una mostra teatral innovadora a Olot, el Petit Format.  

Als primers anys era una petita mostra de teatre, ara a la seva cinquena edició la proposta de 

Càpsula de Teatre ha anat evolucionant fins a convertir-se en un festival de petit format.  

3.2. Programació 2018 

El cap de setmana del 24 i 25 de novembre es va celebrar la quarta edició del Petit Format, 

amb vuit representacions de petit format i tres de microteatre3. Una programació que buscava 

professionalitat i qualitat, però no necessàriament la fama de les companyies o dels actors i les 

actrius.  

Així i tot, la programació del festival no es va fixar només en aquell cap de setmana sinó que es 

va allargar a la setmana anterior al festival amb tres representacions: 

- “El sopar dels idiotes” de la companyia Orfeó Teatre es va representar el dissabte 17 

de novembre en un pis de la ciutat d’Olot. 

- “Esmorza amb mi” de la companyia Los Montoya representada el dijous vint-i-dos de 

novembre al Teatre Principal  

- “Kilòmetres” es va representar a l’Orfeó Popular Olotí la vigília del festival.  

Al cap de setmana en qüestió les cinc representacions restants es van dispersar en espais molt 

especials de la ciutat. 

- “Petites històries” de la mateixa companyia que organitzava el festival, al Cafè Art 

Fontanella XII, un espai molt especial i captivador. 

                                                           
3
 Interpretació d’una obra teatral amb una duració que no pot superar els quinze minuts representada 

en un espai reduït i amb un públic reduït.  

Logotip del Petit Format 
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- “Cosas que se olvidan facilmente” de Xavier Bobés que es va representar diverses 

vegades al llarg del cap de setmana a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa. 

- “El metge de Lampedusa”, amb Xicu Masó, al Teatre Principal d’Olot va ser el cap de 

cartell del festival. Es tracta d’una adaptació teatral de “Lacrime di Sale”, un llibre 

sobre el drama de les persones refugiades escrit en primera persona per Pietro 

Bartolo, cap dels serveis sanitaris de Lampedusa. 

- “Com nos tornem” de la companyia Bubulina Teatre, a l’església de Sant Ferriol. Una 

forma viva, emocionant i directa de viure la poesia. 

- “Bestioles de llum” de la companyia Com un Llum al Teatre Principal d’Olot, un 

muntatge pensat perquè els més petits experimentin amb la llum.  

 
A més, es van representar tres obres de microteatre per a joves de primer d’ESO de l’IES La 

Garrotxa i l’Escola Pia i una proposta gratuïta per als usuaris de l’edifici Parc Nou a càrrec de la 

companyia Sal i Pebre. 

3.3. Públic 

El Petit Format va destinat a tothom. És una mostra de teatre que busca la proximitat amb 

l’espectador, però no busca un espectador concret. És tant per experts en teatre com per gent 

a qui no li agrada. Tracta temes molt actuals en un ambient molt especial que et pot agradar o 

no, però segur que no et deixa indiferent.  

La programació té en compte tots els públics fins i tot els més petits. Els dos primers anys 

l’organització escollia les obres per nens, però des de la tercera edició amb l’objectiu 

d’assegurar la qualitat d’aquestes obres Petit Format col·labora amb la companyia Rialles que 

escull i programa l’obra dins del festival.  

3.4. Espais escènics 

Els espais escènics són l’essència d’aquest festival, el seu tret diferencial. Els organitzadors 

intenten no repetir espais i anar variant, això ha fet que al llarg dels anys hi hagi hagut 

representacions a esglésies, botigues, pisos particulars, bars... 

A l’hora d’organitzar el festival, Càpsula de Teatre primer escull l’obra. Un cop té clares les 

necessitats tècniques de l’obra es busca un espai que encaixi. Ha d’encaixar no només per les 

característiques tècniques sinó també amb el contingut i l’estil. Es busca un espai petit, íntim, 

on l’artista i l’espectador puguin tenir contacte directe. Tot seguit posaré diferents exemples: 

 

 

 

 

 

Imatge del menjador de de Can Trinxeria abans d’una de 
les representacions del Petit Format 2017.  

 

Imatge d’un pis particular on la companyia 
Orfeó Teatre va representar “El sopar dels 
idiotes”, al 2018. 
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3.5. Comunicació 

Les línies de treball de comunicació són: 

- Programa de mà 

- Web: disposen de pàgina web tant la companyia Càpsula de Teatre com del festival. 

Tot i això, la venda d’entrades no es fa directament des de la pàgina del festival, ja que 

és força senzilla sinó que et redirigeix a la pàgina web d’Olot Cultura.  

- Xarxes socials: pots trobar el Petit Format a Instagram, Facebook i Twitter. 

- Disseny gràfic per la imatge del festival 

- Vídeo de presentació 

- Roda de premsa i premsa local 

3.6. Pressupost 

Des del primer moment el festival ha comptat amb el suport econòmic de l’Ajuntament d’Olot 

per poder tirar endavant el projecte, però també compte amb diferents espònsors, sobretot 

del petit comerç d’Olot, ja que el festival se sol centralitzar al nucli Antic. També compte amb 

els beneficis de les entrades que es venen per poder assistir a les representacions, tot i que no 

és la font d’ingressos principal, ja que l’aforament és molt més reduït. 

El personal que ajuda a l’organització és totalment voluntari, per tant tot el capital es destina 

als caixets, al lloguer del material tècnic necessari i a les despeses de comunicació.  

 

    

 

 

 

 

 

 

Imatge de la representació deXavier Bobés de: 
“Cosas que se olvidan facilmente” a l’Arxiu 
Comarcal de la Garrotxa, al 2018. 

Imatge de la representació de “Kilòmetres” a 
l’Orfeó Popular Olotí, al 2018.  
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4. El Mini  

El Mini és un festival ubicat a la ciutat d’Olot que programa concerts de caràcter independent. 

El perfil dels artistes que porta és clar: grups alternatius que s’allunyen del públic de masses. És 

un festival que aposta pels concerts de petit format i sonoritat única amb l’objectiu que 

l’espectador visqui una experiència personalitzada.  

4.1. Història del festival  

El MINI va començar el 2010 amb un triple concert a l’Orfeó Popular Olotí. Des de la primera 

edició ha anat evolucionant i creixent en actuacions, dates i en 

ambició. Els objectius de les primeres edicions eren oferir 

concerts alternatius amb un format que s’apropés el màxim al 

públic.  Nou anys després El Mini s’ha convertit en una cita de 

referència en l’àmbit de música alternativa sense perdre aquest 

esperit inicial tot i comptar amb més persones a l’organització i 

més re cursos econòmics. En les edicions que van seguir a la del 

2010 el festival es va ampliar a dos dies, divendres i dissabte. A 

partir del 2016 es celebrava durant dos cap de setmanes 

consecutius. No va ser fins al 2018 que el MINI va adoptar el 

format actual, els concerts comencen el dijous i acaben el diumenge. Hi ha hagut una gran 

evolució, El Mini ha passat del triple concert inicial a divuit concerts programats. 

4.2. Programació del 2019 

El passat mes de març, del 14 al 17, es va celebrar la novena edició del festival amb divuit 

concerts. La programació del Mini 2019 va ser una 

programació atrevida que combinava artistes de música 

independent coneguts pel públic, amb artistes igual de 

bons, però menys coneguts i amb grups emergents. 

Aquest 2019 el festiva ha apostat per un cartell arriscat 

que donava especial èmfasi a la música alternativa. 

Alguns dels noms més coneguts del cartell van ser: Clara 

Peya, Xavier Calvet, Ramon Aragall i  Ljubliana & The 

Seawolf, que es van barrejar amb altres artistes 

emergents a Catalunya com Daniel Lumbreras o Ian Sala i 

amb artistes internacionals com els francesos Ko Ko Mo o 

la nordamericana Tori Sparks. 

Un altre punt a destacar de la programació va ser el segon Vermut Musical, que es va repetir 

després de l’èxit de l’edició anterior. A les 12 del migdia al bar Líquid Club es va celebrar un 

concert de Trave Cigar Box & Mr. Praiets. 

4.2.1. Altres aspectes a destacar 

El MINI ofereix la possibilitat de comprar un abonament que et permet anar a tots els concerts 

del festival excepte els que són “d’estar per casa”, una terminologia que fa servir el festival per 

descriure els concerts que es fan en acústic. L’abonament el pots comprar per 28 € i inclouen 

Imatge del senyor mini, logotip 
del festival El Mini. 

Imatge d’un concert de la programació del 
Mini a Can Trinxeria.  
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vuit concerts, és molt bona oferta si vols assistir a totes les activitats tenint en compte que 

l’entrada normal val entra 10 i 12 €. 

4.3. Públic 

L’organització descriu el festival com un festival destinat a tothom que li agradi la música i 

tingui ganes d’escoltar noves realitats musicals. Si analitzem la procedència dels espectadors, 

es veu que solen ser un 50% de la Garrotxa i l’altre 50% d’Osona i Barcelona. Pel que fa a 

l’edat, el públic és d’edats molt diferents, a més cada vegada hi ha més nens que assisteixin al 

festival. 

4.4. Espais 

Al festival, des de fa uns anys té uns espais fixos amb els quals treballa cada any: Orfeó 

Popular, Sala Torín, Casino Olotí, Can Trincheria, Museu dels Sants, RCR Arquitectes, Bar 

Bruixes i el Bar Líquid. A més cal remarcar que un altre espai en el qual el MINI organitza 

concerts és en menjadors particulars d’alguns amics del festival que cedeixen generosament la 

casa per una tarda i allà és on se celebren els “Concerts d’estar per casa”. 

4.5. Comunicació 

Les línies de comunicació amb les que el festival treballa són les següents: 

- Web: tenen una web molt simple, amb el contingut mínim i necessari per informar de 

la programació de l’any i vendre entrades. 

- Programa de mà: un díptic informatiu amb la programació de l’edició en qüestió.  

- Premsa local: cada any per la presentació del festival es fa una roda de premsa i 

s’intenta que el Mini aparegui mitjançant entrevistes o per notícies en la televisió i la 

ràdio local. 

- Xarxes socials: tenen una gran importància en aquest cas, especialment Facebook i 

Instagram. 

- Disseny gràfic: la figura del senyor Mini ha estat la imatge del festival des de les 

primeres edicions i el que la gent ràpidament identifica amb el festival. A més aquest 

últim any s’ha volgut presentar una nova figura relacionada amb la imatge gràfica, la 

senyora Mini.  

4.6. Pressupost 

El Mini té dues fonts clares d’ingressos amb les quals finança el festival. Per una part  rep 

subvencions per part de l’Ajuntament, la Diputació i la Generalitat. Uns ingressos que 

cobreixen més o menys el 60% de les despeses. Per altra banda també obté ingressos de la 

venda d’entrades. Aquests ingressos són mínims perquè com he dit abans els espectacles solen 

ser de petit format.  
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1. La idea 

Aquest projecte comença l’hivern passat, quan m’adono que tinc molts companys artistes que 

tenen molt de material preparat per ensenyar al món, però no tenen els recursos ni les 

oportunitats per fer-ho. Això em va fer reflexionar, per què passa això? La resposta és molt 

senzilla, el fet de ser artistes joves fa que no siguin artistes consolidats, ja que tot just 

comencen. Per tant, potser no se’ls dona tanta importància i és un peix que es mossega la cua. 

Per més camí que necessitin fer d’alguna manera s’ha de començar. Per això vaig pensar que 

seria ideal crear una plataforma que ajudés als joves emergents a donar a conèixer la seva 

obra. 

A partir d’aquest moment, aquesta plataforma de seguida agafa forma de festival. Un cap de 

setmana en el que la ciutat d’Olot va plena de manifestacions artístiques de joves emergents, 

però també amb activitats organitzades perquè els espectadors interactuïn amb el festival. La 

idea consisteix a combinar aquests dos aspectes, és a dir, combinar espais on s’exposi, es canti, 

es balli... amb espais on hi hagi instal·lacions que busquin la participació dels ciutadans d’Olot.  

Arribats a aquest punt l’organització del festival es divideix en dos, la part més artística: buscar 

els artistes, els espais, crear una imatge, pensar en un fil conductor... i en la part més 

administrativa: la forma jurídica que adoptarà l’organització del festival, les llicències 

necessàries, la contractació del personal, la comunicació, els pressupostos... Tot i això aquestes 

dues facetes del festival no es pararan d’entrellaçar durant el procés.  

1.1. Àmbit del festival 

El següent pas és delimitar quina franja d’edat és considerada jove. El diccionari de l’Institut 

d’Estudis Catalans defineix jove com a “persona de poca edat, que està en la seva joventut”. 

Per altra banda es refereix a joventut com a “període de la vida entre la infantesa i l’edat 

madura”. Costa trobar definicions precises sobre la franja d’edat que comprèn aquest període 

de la vida. Els límits són variables i depenen de cada cultura. Les Nacions Unides fixen la 

joventut entre els 13 i els 24 anys. Per altra banda, la llei de polítiques públiques de Catalunya 

recull un interval d’edat dels 16 als 29 anys, però en el Pla nacional de joventut de Catalunya 

2020 se subratlla que per a cada política i/o programa concret es podrà definir els límits d’edat 

que més s’adeqüin a les necessitats de la seva intervenció. És per això, que en aquest cas he 

considerat adequat establir com a límits d’edat dels 15 als 30 anys.  

Pel que fa a les manifestacions artístiques, les he dividit en cinc. No crec que hi hagi una 

manera adequada de dividir-les, ja que es poden aplicar molts criteris per fer-ho. En el meu cas 

he decidit dividir-les de forma clàssica, és a dir, en quatre classes: Arts plàstiques, musicals, 

corporals i literàries però he substituït les arts plàstiques per les  arts visuals que engloba les 

arts plàstiques tradicionals i hi afegeix la fotografia i el videoart.  

- Arts visuals: Pintura, escultura, il·lustració, fotografia i videoart.  

- Arts musicals o auditives: Inclou tota mena d’estils musicals. 

- Arts corporals o de l’espectacle: Inclou teatre, dansa, circ, màgia... 

- Literàries: Durant el procés de creació del festival no he acabat de tenir clar si incloure 

aquesta categoria o no, ja que no acaba d’encaixar amb les característiques del 
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festival. Ho he deixat obert, ja que es podria incloure si hi hagués algun tipus de 

performance o instal·lació.  

1.2. Nom i imatge del festival 

El nom del festival i la seva imatge són dos aspectes que he tingut en compte des del principi 

del projecte i que han anat evolucionant fins a arribar al resultat final. 

No és que des de bon principi tingués clar el nom o la imatge sinó que el nom ha anat variant, 

però sempre partint de la idea principal i dels joves emergents. Al principi per trobar alguna 

idea que m’agradés em vaig centrar amb la paraula jove, amb la joventut, amb el que 

significava ser jove. Va ser en aquest moment en què vaig trobar l’expressió anglesa “Salad 

days” que vol dir dies de joventut. M’agradava molt el nom, la idea que l’acompanyava i el 

paral·lelisme que es creava amb “salad” que significa amanida amb anglès. A partir d’aquí vaig 

crear un logotip amb els colors d’una amanida i el resultat va ser favorable. Malgrat això no em 

va acabar de convèncer i la vaig acabar descartant. 

En aquest punt vaig tornar enrere i vaig tornar al principi del procés de creació. Aquest cop em 

vaig centrar amb la paraula emergir. Quan escoltava aquesta paraula la primera imatge que 

em venia al cap era l’acció de sortir de l’aigua així que vaig decidir relacionar-ho amb l’aigua i 

el món submarí. Primer vaig intentar trobar la imatge, vaig fer diferents proves amb tubs i 

ulleres d’anar a sota l’aigua amb el mar, el color blau però, no acabava d’encaixar amb el que 

jo volia. No va ser fins al cap d’unes setmanes que em va venir el cap la idea de l’ Ichthyostega. 

L’Ichtyostega va ser la primera espècie animal en emergir del mar i portar la vida de l’aigua a la 

Terra. Va fer el seu primer pas cap a la vida terrestre i per això ara nosaltres podem ser qui 

som. El nom, però era massa llarg, difícil de pronunciar i recordar, és per aquest moment que 

el vaig escurçar obtenint el mot Yostega.  

Un cop escollit el nom, la idea de la imatge em va venir de seguida. Vaig relacionar les lletres 

amb l’acció d’emergir i el resultat que va sortir i el que serà el logotip del festival és el següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Logotip del Yostega Fest.  
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2. Públic 

A qui va destinat el festival? El Yostega Fest no busca un públic concret sinó que va destinat a 

tots els públics.   

Pot anar destinat a un públic que es mou en cercles més artístics, però que segurament no ha 

tingut l’oportunitat de veure aquestes obres o les ha vist i no les ha sabut valorar. Al mateix 

temps també pot anar destinat a un públic totalment oposat, un espectador poc receptiu amb 

qualsevol mostra artística, amb l’objectiu que aquest faci una doble descoberta: el món de l’art 

i a la vegada artistes poc coneguts. És un públic que no té edat, no té gènere, no té 

nacionalitat, no té ideologia, simplement és un públic disposat a conèixer. Ja que per admirar i 

entendre l’art només necessites ganes, imaginació i respecte. 

3. Artistes 

Un cop dividides les diferents manifestacions artístiques en quatre parts el pas següent és 

decidir quin serà el total i com les repartiré en cada un dels grups. En aquest punt també 

m’adono que segurament hi ha molts artistes que jo desconec o que conec, però no amb els 

que no tinc afinitat. No seria just que artistes amb aquestes característiques es quedessin fora 

del festival. Per aquest motiu he decidit que les obres es dividiran en dos grups:  un grup 

format per artistes que l’organització convida a participar i un segon grup en què els artistes es 

podran presentar a una convocatòria per categoria i que un jurat imparcial i divers avaluarà. 

Tot seguit presentaré els artistes que he escollit per formar part del festival. 

3.2. Arts visuals 

3.2.1. Galdric Mossoll 

 

Fotògraf especialitzat en la natura, concretament en paisatge i macro. D’aquest tipus de 

fotografia ha fet diverses exposicions com per exemple “MERAKI”, “Dos” o “Fotografia de 

Natura: el paisatge i els seus habitants” un projecte que va exposar a la Facultat de Ciències i 

Biociències de la UAB. També ha treballat en fotografia d’interior per a càmpings, cases rurals i 

restaurants, en fotografia esportiva en curses de muntanya i urbanes i ha realitzat diverses 

sessions de fotos a grups musicals i a individuals. Actualment està estudiant el grau de Biologia 

Ambiental a la Universitat Autònoma de Barcelona. 

 

Ha obtingut diversos reconeixements representatius com per exemple: la publicació de la 

fotografia de la setmana a “National Geographic Your SHot” i diverses publicacions al projecte 

internacional “Young Nature Potographers”. 

A Yostega Fest presentarà l’exposició “D O S”, una exposició que parla sobre el paisatge com a 

resultat de la mirada de l’home, és a dir, sobre com el paisatge es crea quan l’home observa la 

realitat i estableix associacions entre els elements que la formen. En aquesta exposició el jove 

fotògraf, busca construir paisatges amb la presència de l’home per tal d’expressar la dualitat 

entre l’aparició de l’home en la natura com un element més i, a la vegada, l’home com a 

individu observador de la fotografia, que és qui amb la seva mirada crea el paisatge. 
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Imatge d’una mà aguantant el cartell de l’exposició “De 
Tortellà a Corea. 

 

3.2.2. Satnof 
 

Fotògraf daltònic i graduat en Comunicació Audiovisual a la Universitat Pompeu Fabra de 

Barcelona. Actualment és fotògraf autònom i fotògraf oficial del grup de música Relat. A part 

de la fotografia també ha sigut director de fotografia, càmera i muntador4 del seu treball de 

final de grau, Olivia. Actualment és meritori5 de direcció del llargmetratge “Uno para todos”  

de David llundain. 

Al Yostega Fest presentarà la seva última exposició: "De Tortellà a Corea", un recull de 24 

fotografies en blanc i negre que plasmen la seva experiència a l’altra punta del món, Corea del 

Sud, unes vivències que segons diu ell: “Em van obrir els ulls i canviar la vida per sempre”. Amb 

aquesta exposició explica el contrast cultural entre el seu petit poble d’origen, Tortellà i el país 

asiàtic, centrant-se en la fotografia de carrer i en els retrats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Persona que es dedica a muntar pel·lícules o programes audiovisuals. 

5
 Persona que treballa sense sou, només per fer mèrits 

Imatge d’una muntanya nevada d’Islàndia, de Galdric 
Mossoll.  

Imatge de Galdric Mossoll assentat en una pedra a la 
cascada de Skógafoss, Islàndia. 

Retrat d’un noi sud-coreà fumant, 
d’Isaac Planella.  
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3.2.3. Genís Cargol 

En Genís és una persona polifacètica. El podríem descriure com a pintor, fotògraf, escultor, 

videoartista, futbolista... Actualment està estudiant el grau en Disseny a la Universitat de 

Barcelona i és mig campista al Club de Futbol Damm. És en el seu temps lliure que té la 

necessitat de desenvolupar les seves aptituds creatives centrant-se sobretot en la pintura i la 

fotografia. Ha obtingut diversos reconeixements de fotografia en l’àmbit local, com per 

exemple el primer premi del concurs #LLUÈRNIAPRISMAOLOT 2019 esmentat anteriorment 

(v.2.2.2). La seva obra en pintura és inèdita, ja que de moment no ha vist cap galeria ni sala 

d’exposicions tot i que en podem veure una petita mostra al seu compte d’instagram.  

Al festival ens presentarà una exposició fotogràfica en què ha estat treballant aquest 2019. 

L’exposició parla sobre els prejudicis que tenim la societat occidental, ho fa a través de quinze 

fotografies d’un mateix model que canvia d’aspecte i d’entorn. La seva exposició et farà 

reflexionar sobre si la manera en què sempre has vist les coses és la correcta o no és més que 

una cortina que distorsiona la realitat.  

 

3.2.4. Cristina Torrent 

La Cristina és una estudiant de batxillerat artístic que, segons ella, no té massa coses per 

destacar de la seva biografia ni tampoc cap mena de reputació artística, però el Yostega Fest 

no té tan clar que això sigui veritat. 

Des de petita, el dibuix ha estat el llenguatge artístic que li agradava utilitzar per expressar-se. 

La seva obra es troba encara en fase experimental, no segueix una estètica concreta sinó que 

transita entre diferents estils. Es tracta d’un recull de dibuixos molt personals i a la vegada 

molt diferents que ella justifica de la següent manera:  “Sovint em sorgeix la necessitat 

Retrat d’una dona despullada, de 
Genís Cargol. 

Autoretrat de Genís Cargol.  Retrat d’una dona, Genís Cargol.  
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personal d’utilitzar l’art per aclarir els pensaments i alhora crear una imatge que transmeti les 

meves intimitats.” 

 

3.2.5. Nina Miró 

Artista plàstica olotina, domina l’escultura, la pintura, la il·lustració el mural i també el disseny. 

Actualment està cursant segon de batxillerat humanístic amb intenció d’estudiar el grau en 

Dret i  posteriorment Belles Arts a Itàlia, ja que viu enamorada de la seva llengua i sobretot de 

la seva cultura, especialment en l’època del Renaixement. A l’hora de pintar les seves fonts 

d’inspiració estan en llibres, pel·lícules i cançons que l’envolten en aquell moment, un exemple 

és l’autora Virgina Wolf, una escriptora modernista que amb el seu estil poètic i les seves idees 

reivindicatives la captiva. La seva formació en les arts comença amb l’Il·lustrador olotí Tavi 

Algueró, qui li ensenya tot sobre il·lustració i pintura i continua amb l’escultor Àngel Rigall.  És 

una artista que està molt involucrada amb la ciutat d’Olot amb disset anys ja ha fet diversos 

encàrrecs d’il·lustració que li han encarregat per la ciutat d’Olot, com per exemple: el got de 

Festes del Tura de l’any 2016 i 2017 o el cartell del Carnaval Infantil d’Olot del 2018. 

Al Yostega Fest exposarà un recull d’obres inèdites. Una barreja de les seves primeres 

escultures, una col·lecció de quatre quadres de pintura a l’oli i alguns dels retrats no realistes 

que la caracteritzen.   

Pintura de Marina Faja.  

Retrat no realístic, característic dels 
dibuixos de Marina Faja.   

Aquarel·la de Marina Faja.  

Aquarel·la de Cristina Torrent.  Retrat a llapis de Cristina Torrent.  Dibuix a llapis de Cristina Torrent.  
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3.3. Arts musicals 

3.3.1. Dilema 

El grup garrotxí Dilema és un grup de música pop rock format per quatre joves d’entre disset i 

divuit anys: l’Anna Serra, la Mireia Pagès, l’Arnau Grabulosa i la Sara Oliver. El grup va 

començar a recórrer diferents escenaris de la Garrotxa a finals del 2017 amb el nom “Time is 

Over”, un grup que feia versions innovadores de música d’actualitat i de grans clàssics de la 

música. En aquell moment el grup estava format per cinc membres, dos dels quals, dos anys 

després van decidir prendre un altre camí en el món de la música. És en aquest moment, 

febrer del 2019, que amb la incorporació de la cantant Mireia Pagès neix, Dilema.  

 

En el concert que faran dins la programació del festival es podrà veure que segueixen fent 

versions de cançons que tots coneixem, però amb una novetat: interpretaran cançons originals 

del nou disc en què estan treballant. El disc es publicarà pròximament a través de la 

discogràfica CreaMusic. Es pot escoltar una mostra de la seva feina en el single del disc, Red 

Carpets que ja està disponible a totes les plataformes digitals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. Cor Juvenil Gaia 
 

El Cor Gaia és una entitat sense ànim de lucre, format per dotze cantaires, que té la finalitat 

d’estudiar i interpretar música coral i promoure'n la difusió. El cor neix l'any 2003, per 

iniciativa de Mercè Valls, directora d'Harmonia escola de Música. La direcció, fins a l'any 2009, 

va anar a càrrec de Joan Asin. Posteriorment la direcció va ser assumida per Edgar Bassiana, i 

des del 2013 torna a estar en mans d'en Joan Asin. A partir de l'any 2015, el Cor Juvenil Gaia ha 

fet un gir en el seu estil musical presentant espectacles innovadors i divertits com: “Te’n 

recordes?”, “Wait in Line” i “Black is not enough”. Actualment el cor és membre de la 

Federació Catalana d'Entitats Corals i ha estat col·laboradora d'Unicef.  

 

El Cor Juvenil Gaia participarà amb la programació del festival representant un dels seus últims 

projectes que presentaran aquest octubre. Un concert amb versions de cançons actuals a cant 

coral acompanyades d’un muntatge audiovisual i coreografia. 

 

Imatge d’Arnau Grabulosa i Sara Oliver, 
membres del grup Dilema.  

Imatge d’Anna Serra i Mireia Pagès membres del 
grup Dilema.  
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3.3.3. Sara Oliver 

La Sara Oliver és una estudiant de segon de batxillerat que viu a Argelaguer i és una 

apassionada de la música. Ella diu que des de petita la música li ha semblat un món màgic que 

mai et deixa indiferent.  

Quan tenia sis anys comença els seus estudis musicals a l’escola de música Amat de Gavà, lloc 

on residia fins als vuit anys i és allà on comença a aprendre a tocar la guitarra. Anys després 

quan ve a viure a Olot continua la seva formació a l’escola Xavier Montsalvatge. Actualment la 

Sara és cantautora, toca la guitarra, la bateria i el piano, forma part del grup Trik Trak Tabalers 

i és la bateria del grup Dilema.  

Al Yostega Fest ens presenta el seu nou EP6 “Aciertos efímeros”, sis cançons que ens parlen del 

procés d’enamorament i de la forta topada amb la realitat que significa el desamor. Unes 

peces que li han servit per desfogar-se i canalitzar les emocions viscudes d’un any molt intens.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 EP: Format de disc que té una durada de 20 / 25 min.  

Imatge del Cor Juvenil Gaia.  Imatge del Cor Juvenil Gaia.  

Imatge de Sara Oliver tocant la guitarra.  Imatge de Sara Oliver tocant la bateria.  
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3.4. Arts corporals i de l’espectacle 

3.4.1. La Jove Companyia de l’Orfeó 

La Jove Companyia de l’Orfeó és una de les tres companyies de teatre no professional de 

l’Orfeó Popular Olotí creada el 1997 sota la direcció de Maria Pilar Serra. Des de llavors joves 

de la comarca de la Garrotxa amb ganes de fer teatre han anat preparant i representant 

diferents obres de teatre. Actualment la Jove Companyia està dirigida per Joan Martí. 

A Yostega Fest presentaran la seva última obra: submergir-se en l’aigua. Es tracta d’una obra 

d’Helena Tornero on Thomas, un jove 

manipulador i Stefan, un jove acomplexat i 

vulnerable, decideixen cercar una víctima 

amb qui desfogar les seves frustracions. 

L’obra posa sobre la taula alguns dels 

problemes més comuns que tenen els joves i, 

per extensió, la societat d’avui en dia: 

immigració, intolerància col·lectiva, exclusió 

social, relacions entre pares i fills, violència i 

racisme. Una obra interpretada per nou joves 

actors i actrius que no deixa indiferent. 

3.4.2. Mag Sanyes 

 

En Guillem Sanyes és un jove mag de Montagut i Oix 

que amb només 16 anys ja ha fet més de vuitanta 

actuacions i ha actuat pràcticament a tots els escenaris 

de la comarca i, fins i tot, en altres comarques d’arreu 

de Catalunya, com ara el Ripollès, l’Alt Empordà, la 

Selva, el Bages i el Vallès Occidental. L’any 2017 va 

guanyar el concurs Televisiu d’Olot Televisió Talent 

Volcànic i va quedar segon classificat al Talent-Show 

Lux. La seva màgia es podria definir com a moderna, 

innovadora i transgressora. També ha sigut un dels 

primers mags a utilitzar la màgia reivindicativa, ja que  a 

través dels seus espectacles denuncia, crítica i 

qüestiona temes polítics i socials. 

Actualment està treballant en un nou projecte anomenat Black Bloc, un espectacle de màgia 

reivindicativa, dirigit per Jordi Pota que serà amb el que formarà part de la programació del 

festival. 

Black Bloc ajunta totes les preguntes i totes les respostes del jove il·lusionista Sanyes, 

encuriosit sobre per què existeixen tantes desigualtats i tristeses en aquest món com podrien 

ser el feixisme, els refugiats o el canvi climàtic. Amb intenció d’aconseguir canviar-les, ha creat 

aquest espectacle de màgia reivindicativa per ajudar a conscienciar la gent d’algunes de les 

mancances d’aquesta societat. Però tot i la seva capacitat màgica no podrà aconseguir-ho sol.  

Cartell de l’obra submergir-se en l’aigua, representada 
per la Jove Companyia de l’Orfeó. 

Imatge promocional de l’espectacle Black 
Bloc, del mag Sanyes.  
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3.4.3. Grup dansa Mireia Armengol     

És un grup format per artistes molt joves, els més joves del festival. Es tracta de ballarins, 

deixebles de la professora de dansa i coreògrafa Eva Durban, que presenten la seva primera 

obra de dansa de creació pròpia. És una obra que actualment encara es troba en procés de 

creació, per tant de la que disposem de poca informació. Tanmateix ja han mostrat algunes de 

les peces que en formaran part i ens han deixat amb la boca oberta. 

3.5. Bases del concurs de projectes externs 

Com ja he esmentat anteriorment (v.3) a banda dels artistes que l’organització convidarà a 

participar hi haurà un segon grup d’artistes que es podran presentar a una convocatòria per 

categoria i que un jurat imparcial i divers avaluarà. 

Les bases del concurs són molt senzilles. S’haurà de presentar una memòria que inclogui: 

- Nom de l’artista. 

- Categoria a la qual es presenta: arts visuals, arts musicals o auditives o arts corporals i 

de l’espectacle.  

- Definició del projecte: En què consisteix?, Com l’ha fet?, Què l’ha portat a crear-ho?, 

Quin és el seu significat?... 

- Quin espai i quin material necessita. 

- Imatges o gravacions del projecte. 

A partir d’aquí un jurat format per quatre persones escollirà un projecte de cada categoria.  

Com especificaré més endavant no tinc en compte aquestes instal·lacions i espectacles perquè 

en aquests moments no puc saber quins artistes seran, quins projectes presentaran ni quines 

necessitats tindran. 

4. Activitats i instal·lacions creades pel festival 

L’organització busca que el festival tingui una part en què els espectadors puguin participar, 

entendre’n l’essència, explorar el seu perfil més artístic i creatiu i d’aquesta manera acabar 

formant part del festival mateix. Amb aquest objectiu el festival ha organitzat dues activitats i 

una instal·lació.  

4.2. Festa inaugural 

La primera de les activitats va destinada al públic jove, amb la intenció de rejovenir Olot i 

portar una activitat d’interès per a aquest sector de la població. Aquesta activitat serà una 

festa inaugural.   

Des de sempre s’ha dit que els joves no estan motivats, que l’únic que els agrada és sortir de 

festa, ballar i no pensar. Amb aquesta festa inaugural pretenem donar un missatge: “Els joves 

estem motivats, tenim idees, som treballadors tot i no tenir recursos per expressar-nos en 

alguns aspectes, però tot això no ens condiciona per passar-ho bé i petar-ho tot!”.  

Aquesta festa inaugural també pretén ser la font d’ingressos principal, ja que en principi hi 

hauria d’haver beneficis en la venda de les entrades i en el servei de bar.  
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4.2.1. El format 

Quan vaig començar a pensar en aquesta festa se’m van ocórrer moltes idees, dues de les 

quals he acabat trobant més interessants i he investigat com es podrien dur a terme:.  

 Silent Disco: La Silent Disco és un tipus de 

festa en la qual la gent balla la música que 

escolta a través d’uns auriculars sense fil 

que cancel·len el soroll extern. A la festa 

normalment hi ha dos DJ’s que emeten la 

seva música a través de canals i els 

auriculars et permeten connectar-te a un 

canal o a un altre segons la música que vols 

escoltar. La gent que ha provat aquest tipus 

de festa la defineix com una experiència una 

mica estranya però a la vegada alliberadora. Fa que connectis d’una manera especial 

amb la gent del teu voltant i t’aporta sensació d’eufòria.  

 

Per tal d’obtenir més informació, vaig contactar amb una empresa de Barcelona 

especialitzada en aquest tipus de festa, Silent System. Aquesta empresa es dedica al 

lloguer i al subministrament dels equips necessaris. El seu servei passa per les fases 

següents: petició del client, contacte amb el client per definir la quantitat d’auriculars 

que necessita i la data, preparació del pressupost, confirmació del client, preparació 

dels auriculars al magatzem de l’empresa i enviament al lloc on es farà l’esdeveniment 

amb antelació.  

 

Em van informar que pel muntatge cal un tècnic que supervisi que totes les fases es 

facin correctament i que controli la distribució dels auriculars. Aquest tècnic pot ser 

extern, no és necessària la presència de l’equip de l’empresa. El muntatge consisteix a 

connectar els transmissors al corrent, després connectar-los a la mateixa font de so a 

través del cable RCA adequat i seleccionar els canals d’emissió.  

 

Pel que fa a l’espai, no és necessari que tingui cap característica especial. Es pot fer en 

qualsevol lloc, a l’aire lliure o en un espai tancat, ja que el sistema es pot connectar a 

qualsevol font de so.  

 

El preu d’aquest servei, tenint en compte que faria la petició de comanda més o menys 

cinc mesos abans i que no necessito cap tècnic de l’empresa, és de 4,30 € per joc 

d’auriculars amb l’IVA inclòs. Aquest 4,30 € /unitat és un cost variable al qual se li ha 

d’afegir el cost del material pel bar i els costos fixos: el lloguer del material de so i de 

llum, el lloguer d’un tècnic...  

 

- Alternativa: l’altra opció és organitzar una festa convencional amb un DJ jove que 

agradi al jovent.  
 

Fig. 1. Imatge d’una Silent Disco.   
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És una opció que sembla molt menys interessant i engrescadora que l’anterior, però 

s’ha de tenir en compte perquè en aquest cas els beneficis serien superiors. No caldria 

llogar els auriculars, és a dir, no hi hauria aquest cost variable7. Això tindria dues 

afectacions: 

o si la festa es fes amb les mateixes característiques que la Silent Party, la 

inversió inicial seria menor i el risc de tenir pèrdues també ho seria.  

o el marge de benefici entre les despeses i els ingressos (si es conservés el 

mateix preu de venda de l’entrada) també seria més gran.  

Tot i això al final he optat per l’opció més innovadora, la Silent Party.  

4.2.2. L’espai 

Com que no hi ha cap requisit referent a l’espai, he escollit dos espais en els quals hi ha hagut 

concerts anteriorment, amb un aforament considerable i que crec que encaixen amb el que 

busco per aquesta festa. Els espais que proposo per aquesta activitat són els següents: 

 Pavelló Firal: és un espai polivalent de l’Ajuntament d’Olot, que normalment s’utilitza 

per pràctiques esportives, especialment gimnàstica, però últimament també s’ha 

utilitzat per concerts. Si es divideix en dos i s’utilitza la part principal, l’aforament de 

l’espai és de mil persones i el pre u de llogar-lo és de 214,70 €/dia per una entitat 

sense ànim de lucre amb entrada de pagament.  

El principal problema del Pavelló Firal és 

la sonoritat que és molt dolenta i les 

instal·lacions i l’aspecte general de l’espai, 

que es veu una mica vell i no és massa 

encantador. A més el preu d’instal·lar un 

escenari, equips de so, equips de llum i 

llogar els tècnics necessaris és de més o 

menys 1.000,00 €, un preu molt elevat. 

 

 Sala El Torín: la sala El Torín és un espai polivalent i sala de concerts situat al Puig del 

Roser, a la part alta del Firal. Té prop de mil metres quadrats de superfície i un 

aforament de 729 persones. Disposa de bar, camerinos, magatzems, serveis, escenari 

ampli i sala, la qual està equipada amb tots els serveis de megafonia, sonorització, 

il·luminació i projecció de darrera generació. 

                                                           
7
 Costos variables: costos que depenen de l’activitat de l’empresa. 

Imatge del Pavelló Firal d’Olot. 
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El Torín acull activitats organitzades pel mateix Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot i 

està a disposició de les entitats, associacions i empreses que en vulguin fer ús. La sala 

la pot utilitzar tothom que ho sol·liciti 

tenint en compte: l’ordre de sol·licitud, 

l’adequació de l’activitat proposada a les 

característiques de la sala i l’acceptació 

de les condicions d’ús i tarifes per part del 

sol·licitant.  Per sol·licitar l’ús del Torín cal 

omplir el formulari de petició i lliurar-lo al 

registre general de l’Institut de Cultura de 

la Ciutat d’Olot i per una banda, assumir 

el cost del lloguer de l’espai i per l’altra, el 

cost dels serveis tècnics i del personal que 

haurà d’abonar a l’empresa que l’Institut 

Municipal De Cultural d’Olot (IMCO) indiqui. Aquest espai té molts aspectes positius: 

com les instal·lacions, tots els serveis que ofereix, la modernitat de l’espai... El lloguer 

de l’espai per a una empresa no lucrativa de la Garrotxa que cobra entrada és de 25,00 

€ l’hora, això serien més o menys 250,00 € si parléssim d’unes 10 hores. A això se li 

hauria de sumar el cost del lloguer del material i personal tècnic, en el cas de la sala El 

Torín l’IMCO designa l’ empresa que fa aquest servei i també el preu, que per a una 

activitat d’aquestes característiques seria de 627,00 €.  

La diferència de preu entre un i l’altre i els avantatges tant estètics com d’utilització de la sala 

El Torín han fet que esculli aquest segon espai, com a l’espai definitiu.   

4.2.3. El temps 

La festa es faria a la nit, per ser més concrets començaria aproximadament entre les dotze de 

la nit i la una de la matinada i s’acabaria al voltant de les quatre de la matinada. En primer 

moment s’havia de celebrar el divendres a la nit per donar pas al festival, però per qüestions 

relacionades amb l’assegurança de responsabilitat civil (v.12) l’activitat es passa a la nit del 

dissabte.  

4.2.4. Preu de l’entrada 

Pel que fa al preu de l’entrada he considerat que 12,00 euros és el més adequat per aquest 

tipus d’activitat.  

Per decidir-ho he agafat de referència el que es paga a la ciutat d’Olot per concerts que tenen 

més o menys les mateixes característiques. Els preus es movien entre 10,00 i 15,00 euros.  

Considerant que és la primera vegada que s’organitza aquest concert 15,00 euros ho trobo 

excessiu, ja que la gent no ho coneix i potser això faria que no hi participés. Però al ser una 

Silent Party, una activitat que a part de ser una novetat suposa un cost addicional, 10,00 euros 

em semblava massa poc perquè faria que els beneficis es veiessin molt reduïts. Evidentment 

els beneficis servirien per cobrir els costos de les altres activitats gratuïtes que el festival 

organitza.  

Imatge de la sala el Torín durant una classe de  ball 
country. 
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4.2.1. El punt mort o llindar de rendibilitat de l’activitat 
 

Si tenim en compte que el punt mort o llindar de rendibilitat és el volum de producte i venda a 

partir del qual l’empresa començarà a tenir beneficis. En el cas d’aquesta activitat el punt mort 

serà el nombre d’entrades venudes a partir de les quals l’associació començarà a tenir 

beneficis. Aquesta és una dada important a considerar, ja que et permet veure quin és el 

nombre mínim d’assistents necessaris perquè aquesta activitat sigui viable i valorar si és 

possible que aquest nombre de persones o més hi participin. 

La fórmula que et permet trobar aquest volum és la següent:  

Punt mort = costos fixos8 / (preu de venta – costos variables) 

 

Càlcul del punt mort de l’activitat: 
 

Punt mort9 = 877,00 / (12,00 - 4,30) = 133,80 assistents 

Arrodonirem el 133,8 al nombre superior i, per tant, el punt mort serà a 134 assistents.  

En el gràfic següent es presenta el resultat de l’estudi: 

 

 

 

 

 

 

 

Com ja s’ha comentat, el punt mort és el punt de benefici 0, això significa que en la franja 

inferior al punt mort trobaríem les pèrdues previstes. A partir del punt mort fins a on s’acaba 

la gràfica, a 729 assistents (el màxim permès), la franja entre els costos totals i els ingressos 

marca els beneficis que hi hauria en cada punt. Això demostra que és una activitat en la qual es 

recupera la inversió inicial ràpidament i que, per tant, genera beneficis.  

                                                           
8
 Cost  

9
 Les dades utilitzades per fer el càlcul es troben detallades en l’apartat XXX del present treball 
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4.2.2. Cost de l’activitat 
 

 Lloguer de la sala el Torin                 250,00 € 

 Lloguer del material de so i llum i del servei de tècnics             627,00 € 

 Lloguer del material de la Silent Disco       4,30 €/unitat 
 

4.2.3. Servei de bar 

És molt difícil determinar els costos i ingressos del servei de bar perquè no sabem la gent que 

hi assistirà i, per tant, no podem determinar el que es necessitaria.  

Per poder fer una anàlisi de costos el més aproximada possible farem una predicció de la gent 

que hi assistirà i el que consumirà. Tot i això, aquest apartat l’he situat després de l’apartat de 

costos i de punt mort, perquè els costos i ingressos del servei de bar no s’han inclòs en el 

pressupost final donat que es basen en una previsió i no en dades reals, i perquè el punt mort 

(tot i que considerant només els costos anteriors) el necessitava per poder fer aquest supòsit. 

L’aforament màxim de la sala és de 729 persones, per això calcularem el cost del servei de bar 

amb la previsió que vindrien 134 persones, el nombre d’assistents necessaris per arribar al 

llindar de rendibilitat, dada obtinguda a partir del càlcul anterior (v. 4.2.5).  

Fem la previsió que el 75% dels assistents consumiran alguna cosa. D’aquests, la meitat 

consumirà dos refrescos i l’altra meitat dos combinats (18 anys o més). 

Consultant preus, comprar una ampolla de refresc de dos litres ens costa 1,5 € i tenint en 

compte que en un vas hi caben 200-250 ml amb una ampolla podem fer 8 refrescos. El mateix 

per als combinats, amb una ampolla de 750 ml d’alcohol (15 euros) podem fer 15 combinats i 

per cada litre de refresc (1,5 euros) 5 combinats, per tant, per fer 15 combinats necessitarem 

una ampolla d’alcohol i tres de refresc. Això voldrà dir que cada 15 combinats ens costaran 

16,5 euros. En conclusió, a nosaltres cada refresc ens costarà 0,2 € i cada combinat 1,1 €. Els 

preus de les begudes a la barra seran els habituals: 2 euros el refresc i 4 euros el combinat.  

Per tant, segons la meva previsió, haurem de comprar per tenir dos vasos de refresc pel 37,5%, 

dels 134 assistents, és a dir, per aproximadament 50 persones, això ens costarà 19,5 € (13 

ampolles). Haurem de comprar per fer dos combinats al 37,5% restant, és a dir, 50 persones, 

això ens costaria 135 euros  (7 ampolles d’alcohol i 20 de refresc). En total el material del bar 

ens costaria 154,5 €. Així i tot, aquesta és una previsió molt simple, ja que no es contemplen 

les diferents varietats d’alcohols i refrescos en què caldria invertir per satisfer els gustos de 

tothom ni que s’hauria de comptar amb un material mínim per assegurar-se de no fer ruptura 

d’estocs.   

Pel que fa als ingressos, si es vengués el que he previst, pels refrescos s’ingressarien 200 € i 

pels combinats 400 €. És a dir 600 € que un cop s’hi haguessin restat els costos totals 154,5 €, 

el benefici seria de 445 €. 

Com ja he dit anteriorment és una predicció sense dades d’assistents precises, però permet 

veure que amb el servei bar és molt fàcil obtenir beneficis i de fet, en activitats com aquesta, 



Yostega Fest 

36 
 

és un dels ingressos més importants, sempre que es conegui el nombre aproximat d’assistents, 

és clar. 

4.3. Cinema a la fresca 

El cinema a la fresca és una altra activitat que crec que agradaria al públic i a la vegada seria de 

gran interès per la ciutat d’Olot. Aquesta activitat en concret no seguiria cap dels dos objectius 

esmentats a l’inici, sinó que el seu objectiu és convidar al jovent d’Olot a anar al cinema, una 

activitat que s’està perdent. Amb les noves plataformes digitals com Netflix, HBO, Amazon 

Prime o moltes d’altres és difícil que els joves paguin quasi vuit euros per anar a veure una 

pel·lícula als cinemes. Tot i això, considero que anar al cine és especial i és una activitat que no 

l’hauríem de deixar perdre. És  per això que el festival organitzarà aquestes sessions, per 

intentar portar cinema a un entorn diferent, amb uns preus diferents i en l’ambient del 

festival.  

4.3.1. L’espai 

El primer canvi en què vaig pensar, va ser traslladar el cinema a un espai completament 

diferent, un espai obert, a l’aire lliure. Els espais que vaig valorar van ser el cràter del volcà 

Montsacopa, la Moixina i el Parc Nou. A l’hora d’escollir-los vaig tenir en compte que no fos 

una zona molt transitada, que l’entorn fos bonic i que fos una localització no urbana, entre 

altres coses.  

 Cràter del volcà Montsacopa: el volcà Montsacopa forma part d’un dels quaranta-dos 

volcans de la zona volcànica de la Garrotxa. L’origen del seu cràter es remet a fa més 

de deu mil anys quan el xoc de plaques va causar dues erupcions. El volcà va emetre 

un petit corrent de lava cap al nord-oest, l’actual zona del Morrot, que va ser retallat 

per la riera de Riudaura. Les seves projeccions, cendres i piroclasts, cobreixen bona 

part del pla d’Olot, aquesta connexió amb la ciutat d’Olot fa d’aquest espai un espai 

màgic i especial.  

Un punt clarament avantatjós d’aquest espai és la seva integració amb la zona urbana 

de la ciutat que el converteix en un 

espai molt accessible i proper, tant al 

nucli de la ciutat, com a la zona en què 

es desenvoluparien les altres activitats 

del festival. A la vegada és un espai 

llunyà de qualsevol mena de soroll per 

la seva alçada i pel seu entorn. La part 

més important d’aquest espai és, com 

he dit anteriorment, la bellesa i la màgia 

del lloc. 

Un dels punts negatius de l’espai és que en ser una zona de parc natural els tràmits per 

aconseguir que et deixin fer una activitat són més llargs i complexos. Un altre, és el 

recorregut per arribar-hi, hi hauria gent que pel fet d’haver de pujar la pujada per 

arribar no hi aniria. El transport de la pantalla també seria complicat. Aquests 

inconvenients fan que descarti aquest espai.  

Imatge del cràter del volcà Montsacopa.  
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- Paratges de la Moixina: es tracta d’un indret de gran interès geobotànic, amb una 

diversitat biològica remarcable i que té com a protagonista l'aigua. Els aiguamolls de la 

Deu i la Moixina creen un paisatge de vegetació humida que conviu amb una gran 

varietat d’espècies animals. La 

bellesa d’aquest indret ha estat la 

font d’inspiració de molts poetes i 

pintors al llarg de la història, 

sobretot amb els pintors de l’Escola 

Paisatgística d’Olot. És p er això que 

trobo que aquesta seria una 

manera molt bonica de connectar 

amb tota la història artística que hi 

ha darrere d’aquest paisatge i amb 

les arrels artístiques de la ciutat d’Olot.   

Però aquest indret també té els seus punts negatius, el principal és la impossibilitat de 

muntar una activitat d’aquest tipus en la que acudiran bastants persones en aquesta 

zona, ja que en ser una zona de Parc Natural autoritzen molt poques activitats. A més, 

no voldria destrossar part d’aquest paratge amb la petja humana. Un altre punt 

negatiu és la distància que hi ha del nucli urbà d’Olot fins a la Moixina, una distància 

que destrossa la centralització del festival en el nucli urbà de la ciutat. Aquests 

inconvenients em pesen més que els avantatges i per tant descarto aquest espai. 

- Parc Nou: el Parc Nou és una esplèndida finca, on es troba la Torre Castanys, un edifici 

modernista envoltat d’uns jardins espectaculars que formen el parc municipal. És un 

parc tranquil, bonic i envoltat de vegetació del Pla d’Olot.  

Em costa trobar-li algun 

inconvenient al Parc Nou a 

part del fet que és una mica 

lluny del centre de la ciutat, 

tot i ser més a prop que la 

Moixina. És un lloc bonic, 

envoltat de natura i en el que 

realitzen molt es activitats 

semblants a la que plantejo. És 

per això que finalment he 

escollit la part de davant del 

bar del Parc Nou com a l’espai definitiu en què es faria la sessió de Cinema a la Fresca. 

4.3.2. El format 

Un cop escollit l’espai, el següent pas va ser buscar empreses de Catalunya que et facilitessin el 

material i informar-me sobre els diferents tipus de pantalles de projecció, els projectors. Un 

cop feta la consulta a diferents establiments vaig arribar a la conclusió que hi ha dos tipus de 

pantalles, les pantalles LED i els videoprojectors.  

Imatge deks paratges de la Moixina.  

Imatge del Parc Nou. 
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 Pantalla LED: és un dispositiu electrònic en forma de pantalla format per LED’s que pot 

transmetre imatges, vídeos, dades... El seu avantatge principal és que les pots utilitzar 

amb llum del dia o amb llum artificial i se seguiran veient. Així i tot també tenen un 

gran inconvenient i és que la seva qualitat d’imatge és molt baixa. Llogar-les et pot 

costar entre 4.000 i 5000 euros.  

 Videoprojector: és un dispositiu electrònic que agafa senyal de vídeo i projecta la 

imatge corresponent a una pantalla de projecció fent servir un sistema de lents.  Té 

molt bona qualitat d’imatge i alta resolució, però només es pot utilitzar en locals 

completament foscos o, si és a l’aire lliure, quan ja no hi ha sol.  Llogar-ne un et costa 

entre 600 i 700 euros. 

Tenint en compte que a l’hora de veure una pel·lícula el que busques és veure-la bé i que 

tampoc compto amb un pressupost molt alt, vaig decidir escollir l’opció del videoprojector.  

4.3.3. El temps 

Per veure una pel·lícula bé amb videoprojector és necessari un espai sense llum, en ser una 

activitat organitzada a l’aire lliure al juny la projecció s’haurà de realitzar a partir de les vuit del 

vespre.   

4.3.4. Material necessari  

Un cop he arribat a aquesta etapa del procés d’organització només em queda veure què 

necessito per dur-lo a terme.  

- Videoprojector: pel lloguer del videoprojector vaig fer una petita investigació 

d’empreses properes que oferissin aquest servei i finalment em vaig quedar amb les 

següents: 

o Videocinema: és una empresa de Santa Coloma de Farners que des del 1955 es 

dedica a portar cinema arreu del territori mitjançant els seus equipaments 

mòbils. Disposen de pantalles d’1 a 9 metres i equips de so que poden adaptar 

a pràcticament qualsevol espai. A més a més, et fan els tràmits de dret d’autor 

de la pel·lícula que vulguis projectar.   

 El preu de llogar d’una pantalla (és igual la mida), l’equip de so i 

portar-ho a Olot és de 605 € + IVA és a dir uns 732,05 € 

 El preu dels drets d’autor és d’aproximadament 300 € per pel·lícula. 

o Parèntesis: és una empresa de Barcelona dedicada a la imatge i al so 

professional, al lloguer de material per esdeveniments i a la realització́ de 

serveis per espectacles i celebracions, de petit o gran format. 

 El preu de llogar una pantalla (és igual la mida), l’equip de so i portar-

ho a Olot és de 700 € + IVA és a dir uns 847 €.. 

 No fan els tràmits per aconseguir l’autorització dels drets d’autor.  
 

He escollit l’empresa Videocinema, ja que respecte a Parantèsis el preu és inferior i a 

més també inclou el preu dels drets d’autor. Pel que fa a la mida de la pantalla per les 

característiques del Parc Nou i la gent que calculo que podria arribar a venir he escollit 

una pantalla de sis metres. Aquesta pantalla es veu bé fins a una distància de 100 
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metres. Tenint en compte que en 100 m hi caben 40 files i 10 columnes, ho podrien 

veure bé 400 persones. 
 

- Lloguer de les cadires:  l’Ajuntament d’Olot té un servei de lloguer de cadires per dies. 

El preu és de 1,10 €/unitat al dia. Aquestes serien un cost variable, ja que depèn del 

nombre d’assistents.  

4.3.5. Servei de bar 

Pel que fa al servei de bar he considerat dues opcions: 
 

- Col·laboració del bar Parc Nou: he pensat que el bar del Parc Nou podria col·laborar 

amb el festival i així no s’hauria de llogar un servei de bar extern. Simplement s’hauria 

de fer un acord amb el bar i instal·lar una barra a la part de gespa de davant, que és on 

es col·locaria la pantalla.  

- Bar de l’organització: en aquest cas la inversió inicial seria molt més elevada i l’esforç 

d’organitzar-ho també, però comportaria més beneficis. 

En aquesta activitat el bar tampoc s’inclourà en els costos ni en els ingressos. Tampoc faré una 

predicció dels ingressos i els costos del bar, ja que ja he arribat a la conclusió a la qual volia 

arribar a través de l’exercici del bar de la Silent Party. (v. 4.2.7.) 

4.3.6. Preu de l’entrada 

Pel que fa al preu de l’entrada he considerat que no serà gratuïta. Els diners obtinguts aniran 

destinats a cobrir els costos de la mateixa activitat i en cas que hi hagués beneficis es 

reinvertirien i s’utilitzarien per pagar el lloguer del material necessari per a les altres 

instal·lacions, espectacles i exposicions. Així i tot, el preu serà inferior al d’una entrada de 

cinema normal, ja que el que vull és potenciar que la gent vagi el cinema i posant una entrada 

cara això no s’aconseguiria. Finalment que cregut convenient que l’entrada costi 5 €. 

4.3.7. Punt mort o llindar de rendibilitat 

En aquest cas el punt mort és el següent, per veure l’explicació (v. 4.2.5):  

  PM = CF / pV – CV                   PM = 1.032,05 / 5,00 – 3,90 = 264,62           

 

El punt mort estarà a 265 assistents.  
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En aquest cas el punt mort és molt més alt en relació a l’aforament total de l’activitat 

comparat amb la Silent Party. Això és degut a dos factors: els costos fixos són més alts i els 

ingressos més baixos. Això ens indica que s’hauria d’omplir més de la meitat de l’activitat per 

cobrir els costos generats i a més a més no es generarien gaires beneficis. La franja que hi ha 

entre els costos totals i els ingressos totals a partir del punt mort reflecteix els beneficis que 

s’obtindrien. Es pot veure que si es completés l’aforament màxim, 400 assistents els beneficis 

només serien de 527,95 €. 

4.3.8. Cost de l’activitat 

 Lloguer del videoprojector      732,05€ 

 Drets d’autor per la pel·lícula                          300,00€ 

 Lloguer de cadires            1,10€/unitat per dia  

 

4.4. Espai emergent 

Aquest espai es podria descriure com la instal·lació estrella del festival. Consisteix en un cub 

format per quatre parets i sense sostre que es divideix en dos: l’interior de la “caixa” i 

l’exterior.  

La part exterior serà la galeria d’una de les exposicions del festival en què es penjaran les 

diferents obres de l’autor amb les seves descripcions i els seus marcs. Una porta comunicaria la 

part exterior amb la interior. La part interior, busca la participació del públic. Les parets seran 

completament blanques i quan s’entri només es podrà veure una taula plena de material per 

pintar i una frase a la paret de davant: “DEIXA’T ANAR”. La intenció d’aquest projecte és que 

mentre a fora el públic veu un projecte creatiu pensat, treballat i acabat quan entra 

s’inspecciona a si mateix i a la seva creativitat i experimenta l’eufòria que t’aporta crear. 

Finalment quan s’acabi el festival aquest membre del públic conjuntament amb tots els altres 

participants hauran configurat una peça molt diferent, atrevida i inspiradora, que es mostrarà 

durant tota la setmana següent en el mateix espai però girada al revés.  

Trobo que aquest mini experiment és molt interessant perquè la mescla de les aportacions de 

cada un dels participants pot donar un resultat sorprenent. 

El cub estaria format per quatre parets de fusta de pi silvestre, he escollit aquest pi perquè és 

dels més barats i perquè la seva estètica m’agrada. Les mides de les quatre parets de la “caixa” 

serien de 3x3, per tant es necessitarien 9 metres quadrats de fusta per paret, és a dir 36 

metres quadrats de fusta d’un gruix de 20 mm. Tenint en compte que la fusta de pi silvestre de 

l’amplada que demano va a més o menys 12 euros el metre quadrat les quatre parets 

costarien 432 €. 

A més és necessitaria material per pintar de diferent tipus: pinzells, pots de pintura de 

diferents colors, esprais, retoladors gruixuts... El material concret que es compraria i la 
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quantitat es decidiria un cop la instal·lació hagués estat muntada. Tot i això calculo que es 

compraria material valorat en uns 200€.  

 

4.4.1. Cost de l’activitat 

 Compra de plaques de fusta de pi salvatge              432,00€ 

 Compra de material per pintar                          200,00€ 

 

5. Espais escènics 

5.1. Firal 

El Firal és el passeig central d’Olot, és el cor de la ciutat. Fa dos anys, a través d’un procés 

participatiu, es va reformar completament, donant lloc a un espai ombrejat pels grans 

plataners i amb molts espais d’oci i cultura per a tots els públics que el converteixen en una 

rambla.  

El Firal serà el punt central del festival, on hi haurà 

l’espai emergent. Aquesta instal·lació estarà allà 

permanentment durant el cap de setmana del 

festival.  

Al voltant seu s’afegiran dues plaques de metacrilat 

de 2 x 1,5 m i 8 mm de gruix. Aquestes plaques 

aniran una a cada costat de la instal·lació creant 

una mena de galeria a l’aire lliure amb les 

exposicions dels diferents artistes visuals. El preu 

per cada metre quadrat de metacrilat de 8 mm de 

gruix és de 50 €, o sigui que cada placa costaria 150 €, per tant el total seria de 300 €. 

5.1. Firal petit 

El Firal petit és un espai que uneix el Firal, el Puig del 

Roser i el Firalet. Es va dissenyar amb la intenció que hi 

hagués molt d’espai disponible i que d’aquesta manera 

s’hi poguessin organitzar tota mena d’activit ats, en 

especial grans concerts.  

En aquest espai s’hi portaran a terme tres 

interpretacions: dues de les programades, el grup 

Dilema i la cantautora Sara Oliver, i una que haurà 

sortit del concurs de projectes externs.  

Imatge del Firal d’Olot.  

Imatge del Firal Petit.  
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5.2. Casa Solà-Morales 

La casa Solà Morales està situada al Firal d'Olot, és un edifici que destaca per la seva façana 

modernista restaurada per Domènech i Montaner que data dels anys 1912-1916. La família 

Solà, originària de Batet de la Serra es va establir a Olot el 1781, i va construir l'edifici actual 

que no es va començar a urbanitzar fins als primers anys del segle XIX. És un edifici preciós, 

actualment habitat i declarat patrimoni d’interès cultural.  

D’aquest edifici ens interessa especialment el jardí, un bonic espai al  

darrere de la casa, amb fàcil accés des del carrer Macarnau. És aquest 

lloc l’escollit com a escenari pel concert de petit format de la Coral 

Gaia.  

 

 

 

5.3. Plaça de Braus 

La Plaça de braus d’Olot és la més antiga de Catalunya. L’olotí Esteve Paluzie va tenir la 

iniciativa de construir una plaça de braus. El 24 de juliol de 1859 s’hi va fer el primer correbou. 

La plaça és una construcció sòlida, la graderia del públic està feta de maons i amb un arenal 

d’aproximadament trenta-tres metres de diàmetre. El mur exterior és de forma cilindro cònica 

i construït de pedra basàltica.  

Aquests últims anys s’h a intentat donar un 

altre ús a aquest espai i convertir-lo en un espai 

en el qual se celebri la cultura sense maltractar 

animals i fer-ne d’això un espectacle. Seria un 

bon espai per l’espectacle de dansa i 

l’espectacle de màgia perquè hi ha un 

aforament de 1000 persones més o menys 

després de descomptar l’espai que ocuparia 

l’escenari i el material tècnic. A més a més 

també s’hi representarà  un tercer espectacle 

sortit del concurs de projectes externs.  

Aquest espai és de l’Ajuntament, la seva utilització és gratuïta per entitats sense ànim de lucre. 

Per tant no té cap mena de cost, només és necessari informar l’Ajuntament amb antelació.  

5.4. Ca la Flora 

Ca la Flora és una botiga de roba ubicada al Firal, passeig d’en Blai número 4, que va tancar 

definitivament el desembre passat amb quasi 70 anys d’història. Actualment el local està buit. 

Es tracta d’un espai molt adequat per a representar-hi una obra de teatre de petit format. És 

per tant, en aquest espai on la Jove Companyia interpretarà “Submergir-se en l’aigua”. 

Imatge del jardí de la casa Solà-
Morales.  

Imatge de la plaça de Braus.  
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5.5. Plaça Rector Ferrer 

La Plaça Rector Ferrer està situada davant de l’església de Sant Esteve i s’utilitzarà si per algun 

motiu no cabessin totes les exposicions al Firal. Tot i això, la intenció principal és crear aquesta 

“galeria” al Firal juntament amb l’espai emergent. 

5.6. Sala El Torín 

Aquest espai està explicat detalladament a l’apartat 4.2 de la segona part.  

5.7. Parc Nou 

Aquest espai està explicat detalladament a l’apartat 4.3. de la segona part. 

6. Material i servei de tècnics de so i d’il·luminació  

El preu del lloguer de material de so i il·luminació i el servei dels tècnics varia molt depenen del 

rider. El rider és un terme anglès que s’utilitza per referir-se al document en el qual es detallen 

les necessitats tècniques d'un artista o d’un grup per realitzar adequadament el seu 

espectacle, i que l'empresa promotora de l'acte ha de posar a la seva disposició.  

En el cas dels artistes que participen en el Yostega Fest, com que són artistes que fa 

relativament poc que han començat, el seu rider és simple i en conseqüència més barat. El 

material necessari per a cada un dels espais i segons la programació és el següent:  

- Firal Petit: 

o Microfonia (grup) 

o Monitoratge 

o Taula de so 

o Equip de so  

o Llums 

 Frontals 

 Barra de llums 

o Taula de llums 

- Plaça de Braus: 

o Microfonia (una persona) 

o Taula de so 

o Equips de so 

o Llums 

 Frontals 

 Barra de llums 

o Taula de llums 

Un altre aspecte important és l’aforament i a la distància que vols arribar. Per exemple, no 

s’utilitza el mateix material a la platja de Bogatell per les Festes de la Mercè que la plaça Major 

per Festes del Tura.  

Després de parlar amb els tècnics de l’empresa Clip, una empresa d’Olot dedicada al món de 

l’espectacle, vaig arribar a la conclusió que l’equip mínim i el servei d’un o dos tècnics seria 
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més que suficient per a les necessitats dels espectacles programats. Per tant: en el cas del Firal 

Petit, el lloguer de tot el material esmentat anteriorment més els tècnics costaria uns 800 € 

més o menys. Per altra banda, a la Plaça de Braus com que no és necessària tota la microfonia 

ni el monitoratge, el preu es reduiria una mica, 700 €.  

Aquests preus són orientatius perquè com que no disposo d’un rider concret de cada una de 

les activitats és difícil dir un preu exacte, però el preu oscil·laria entre 700 i 800 €. 

7. Dates 

El festival està programat per durar tres dies, de divendres al vespre a diumenge al vespre, un 

cap de setmana. Donat que la majoria de les activitats es portaran a terme en espais oberts i a 

l’aire lliure cal que se celebri el festival en un moment de l’any que sigui calorós i que la 

probabilitat de pluja sigui baixa, és a dir l’estiu. Al mes de juliol i agost la gent marxa de 

vacances, per això havia pensat que el festival hauria de ser al juny abans que s’acabés el curs 

escolar. Les dates concretes que he escollit han estat el 12, el 13 i el 14 de juny de 2020. 

8. Programació 

La programació seria la següent: 

- Divendres 12 de juny 

o 17.00h, obertura de l’espai emergent al Firal. 

 

- Dissabte 13 de juny 

o 17.00h, obertura de la galeria d’exposicions al Firal. 

o 18.00h, obra “Submergir-se en l’aigua, del grup de Joves de l’Orfeó a Ca la 

Flora.  

o 19.00h, concert de la Sara Oliver al Firal Petit. 

o 20.00h, concert del grup Dilema. 

o 24.00h, Silent Party a la sala el Torín. 

o  

- Diumenge 14 de juny 

o 17.00h, espectacle grup de dansa Mireia Armengol a la plaça de Braus. 

o 18.00h, concert de la Coral Gaia, a la casa Solà Morales. 

o Cinema a la fresca. 

o 20.00h, Black Bloc del mag Sanyes a la plaça de Braus. 

9. Comunicació 

El fet de no tenir un pressupost tancat amb anterioritat s’intentarà realitzar la màxima 

comunicació amb el mínim cost possible. Les línies de treball de comunicació seran les 

següents: 

- Dissenyador gràfic: s’ha creat una imatge gràfica del festival relacionada amb l’aigua i 

amb l’acció d’emergir. A través d’aquesta imatge s’ha dissenyat el logotip del festival, 

el programa de mà, l’espot publicitari i també el diferent contingut que es pugui penjar 

a les xarxes socials.  
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- Web: avui en dia és necessari tenir una pàgina web que serveixi com a punt 

d’informació d’un festival com aquest. A més a més, s’ha de tenir en compte que 

Yostega Fest gira al voltant d’una generació totalment digital. Per tant, considero que 

aquesta línia de comunicació és indispensable.  

A Olot no hi ha gaire empreses de creació de webs corporatives, la que vaig escollir va 

ser Volcanic internet, una empresa de la Garrotxa que s’especialitza en el disseny de 

web, apps mòbils, botigues online, xarxes socials i màrqueting online. Aquesta 

empresa ha realitzat nombrosos projectes en l’àmbit comarcal, com per exemple: Grup 

Morera, Aresta, Ràdio Olot, Natrus... 

A l’hora de crear la pàgina web primer es fa una reunió amb l’equip de Volcanic. En 

aquesta reunió el client explica la idea, la funció i els continguts que ha de tenir la web 

i en quins idiomes ha d’estar. A partir d’aquí, et proposen diferents projectes a escollir 

juntament amb el pressupost. Un cop has escollit una de les propostes, es fa una 

reunió de caràcter creatiu relacionat amb la imatge que vols que tingui la pàgina web. 

A partir d’aquest moment, l’empresa i el client es posen d’acord amb el pressupost i el 

projecte es tira endavant. El preu aproximat d’una pàgina web d’aquest tipus és de 

1.500 € si és una web que només és informativa. Si a la web se li afegeixen funcions o 

idiomes el preu pot arribar a 3.000 €. En el cas de la web del Yostega Fest, he pensat 

amb una pàgina purament informativa i molt senzilla. Per tant, el preu  de la creació 

d’una pàgina web pel festival seria de 1.500 €. 

- Programa de mà: consisteix en un programa imprès en forma de fulletó en el qual 

figura la programació del festival juntament amb un petit resum sobre els diferents 

artistes i les activitats programades. Es tracta d’un quadríptic realitzat seguint el 

disseny de la imatge gràfica que he donat al festival que es pot consultar a l’Annex VIII. 

 

Aquest programa es repartirà per diferents zones de la ciutat els dies anteriors al 

festival i durant la celebració d’aquest es podrà trobar als diferents espais que formen 

part de l’esdeveniment. He calculat que se n’hauran d’imprimir unes 300 còpies. 

L’empresa que he escollit per realitzar aquest servei ha estat la Impremta Aubert. Es 

tracta d’una empresa del món de les arts gràfiques dotada de la maquinària i de les 

tècniques més modernes per poder oferir una àmplia gamma de productes en el camp 

de la impressió. El preu d’aquest servei seria de 250 €. 

 

- Cartell: a l’hora de realitzar el cartell he optat per una fotografia amb el nom del 

festival i les dates. Es distribuirà per la ciutat, especialment per la zona del centre. Se 

n’imprimiren 80 còpies més o menys, aquest servei també el realitzarà la impremta 

Aubert i el preu d’aquest servei serà de 90 €.   
 

Podeu consultar el cartell a l’Annex IX.  

 

- Espot: per promocionar el Yostega Fest s’ha gravat un vídeo que es difondrà per les 

diferents xarxes socials. 
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A l’hora de crear l’espot, em vaig centrar principalment en la idea bàsica que em va 

portar a crear aquest projecte, un festival per a joves artistes emergent, però sense 

deixar de banda la imatge corporativa. En ser el festival dels joves artistes emergents 

l’aigua i l’acció de sortir de l’aigua tenen un paper molt important, justament aquesta 

idea és la que em porta al nom del festival: Yostega Fest i la que em condueix a centrar 

la idea del vídeo en aquests dos aspectes.  

Podreu consultar el vídeo accedint al compte d’Instagram del Yostega Fest: 

@yostegafest  

- Xarxes socials: el festival disposarà de comptes d’Instagram, Facebook i Twitter on 

s’informarà de les diferents activitats que es proposen i dels artistes. Que hi participen. 

A la plataforma d’Instagram hi haurà contingut especial i inèdit, com per exemple el 

seguiment del dia a dia del festival o petites entrevistes i curiositats dels artistes. Serà 

l’eina que s’utilitzarà per difondre informació sobre el festival i per arribar al públic 

garrotxí en especial als joves.  

 

Podreu consultar una mostra del que serà l’Instragram del festival a la compte 

següent: @yostegafest 

 

- Fotografia: Per fer un seguiment visual del festival un voluntari amb certs 

coneixements de fotografia farà fotos a les diferents activitats i espectacles. Considero 

important que quan es facin aquestes fotos es tingui en compte l’artista, el públic i la 

seva resposta envers la mostra. Aquestes fotografies es penjaran posteriorment a la 

web i es compartiran a través de les xarxes socials. 

10. Personal 

És evident que una sola persona no podrà controlar tot el funcionament del festival, cal un 

grup de gent que pugui ajudar tant durant el cap de setmana com prèviament. He optat 

perquè el festival funcioni a través d’una xarxa de joves voluntaris. Un grup de persones que 

tingui disponibilitat total aquells tres dies i ganes d’ajudar. Com a senyal d’agraïment als 

voluntaris se’ls regalaria l’entrada a qualsevol de les activitats organitzades pel festival. Aquest 

grup hauria de ser de 10-15 persones com a molt. 

11. Altres aspectes  

A l’hora d’organitzar un festival també és important tenir en compte la perspectiva de la salut 

pública i la seguretat. La majoria de festivals es desenvolupen amb normalitat i de forma cívica, 

però sovint els mitjans es fan ressò dels problemes de salut i convivència relacionats amb el 

consum d’alcohol i altres drogues, especialment en festivals o festes destinades a públic jove. 

És per això que crec que és important que en el Yostega Fest es disposi d’un procediment per 

tal d’evitar aquestes situacions i trobar solucions a través d’actuacions preventives que 

dissuadeixen del consum de risc d’alcohol i altres drogues. L’agència de Salut Pública de 

Catalunya ha elaborat la Guia de recomanacions sobre el consum d’alcohol i altres 

drogues en les festes locals en la que s’expliquen diverses actuacions preventives 
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amb l’objectiu de disminuir l’impacte negatiu d’una festa en la salut i en l’entorn. 

Basant-me en les recomanacions d’aquesta guia, en el festival es portaran a terme les 

següents accions: 

- En la Silent Party i en el cinema a la Fresca es penjaran cartells informatius 

sobre les limitacions de venda de begudes alcohòliques a menors d’edat. 

- Se subministrarà aigua gratuïta per a tothom, per tal de potenciar-ne el 

consum. 

- Es realitzarà formació al personal de les barres en dispensació responsable per tal 

d’evitar situacions de risc per a la salut pública (comes etílics, baralles, accidents...) 

- En la Silent Party s’instal·larà un estand de sensibilització i reducció de riscos en 

el que especialistes donaran informació sobre el consum excessiu d’alcohol i 

altres drogues i es realitzaran proves d’alcohol mitjançant alcoholímetres. 

- S’utilitzaran gots de plàstic reutilitzables i s’evitarà l’ús d’ampolles i gots de 

vidre. 

Per altra banda, nombroses investigacions confirmen que un gran percentatge de dones ha 

patit situacions de violències en contextos de festes i d’oci nocturn, en la immensa majoria 

dels casos protagonitzades per homes. En moltes ocasions, aquestes violències no 

s’identifiquen com a tal perquè es troben invisibilitzades i normalitzades per l’especificitat del 

context i per la manca d’una perspectiva de gènere en l’anàlisi de la realitat. 

Basant-me en el document La prevenció de la violència masclista en l’oci nocturn: Recull de 

campanyes, he cregut convenient que en el Yostega Fest es realitzessin les següents actuacions 

tant de sensibilització com preventives: 

- Aprofitant les xarxes socials s’enviaran missatges de sensibilització i prevenció enfront 

de la violència masclista. 

- En l’estand, que he comentat anteriorment que s’instal·larà durant la Silent Party, a 

més donar-se informació sobre el consum excessiu d’alcohol i altres drogues, també es 

donarà informació sobre prevenció de violència masclista i  s’oferirà suport a les 

persones que puguin patir o sentir-se agredides. 

12. Forma jurídica escollida per organitzar el festival 

A l’hora de crear el festival una de les coses que cal tenir en compte és la forma jurídica que 

voldràs que aquest adopti. Per fer-ho primer has de definir molt bé el projecte que vols portar 

a terme. 

La primera pregunta que t’has de plantejar, redueix molt les opcions inicials:  

- És una activitat amb ànim de lucre o entitat sense ànim de lucre? 

En el meu cas, no espero treure’n cap mena de benefici del festival, per tant busco crear una 

entitat sense ànim de lucre. 

Existeixen tres formes jurídiques per a portar a terme una iniciativa, les explicaré breument: 

- Associació 

- Fundació 
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- Cooperativa 

10.1 Associació 

Una associació és una entitat sense ànim de lucre, constituïda voluntàriament per tres o més 

persones per a realitzar una activitat col·lectiva de forma estable i organitzada 

democràticament.  

- Quin és el capital inicial necessari? En una associació no és necessària l’aportació de 

capital inicial. 

- A qui beneficia? Busca afavorir a tercers i no el benefici particular de les persones 

associades.  

- Com es reparteixen els beneficis? En cas d’obtenir guanys, aquests s’han de reinvertir 

en la finalitat social sense que es puguin repartir entre els associats ni se cedeixi a 

persones físiques determinades o a entitats amb ànim de lucre.  

- Quins són els seus beneficis fiscals? Tenen diversos beneficis fiscals: com ara en 

l’impost de societats que tributen el 25% o en l’impost d’activitats econòmiques on les 

associacions també queden afavorides.  

- Quines restriccions hi ha en la contractació laboral? Només el 50% dels membres de la 

junta poden ser contractats.  

- Com s’organitzen? S’organitzen democràticament, és per això que hi ha dos òrgans de 

govern:  

o L’assemblea general: constituïda per tots els associats. Pot deliberar sobre 

qualsevol assumpte d’interès per a l’associació, adoptar acords en l’àmbit de la 

seva competència i controlar l’activitat de l’òrgan de govern.  

o La junta directiva: administra i representa l’associació, d’acord amb la llei, els 

estatuts i els acords adoptats per l’assemblea general. 

Amb la mateixa estructura hi ha les federacions: un conjunt d'associacions que s'uneixen amb 

l'objectiu d'assolir millor les finalitats que els són pròpies.  

10.1 Fundació 

La fundació és una organització constituïda per un o diversos fundadors, dotada de 

personalitat jurídica privada que es caracteritza per perseguir, sense ànim de lucre, fins 

d'interès general a favor d'un col·lectiu genèric. 

- Quin és el capital inicial necessari? És necessària l’aportació sigui de capital o de béns 

de 15.000 € en el cas d’una fundació temporal o de 30.000 € en el cas d’una fundació 

de durada indefinida. La dotació inicial s’ha d’haver aportat i desemborsat íntegrament 

abans de sol·licitar la inscripció de la fundació en el Registre de Fundacions.  

- A qui beneficia? Busca afavorir a tercers. 

- Com es reparteixen els beneficis? Els beneficis queden en la fundació i van destinats a 

les seves activitats. 

- Quins són els seus beneficis fiscals? Tributen l’impost de societats al 10% i les 

donacions externes que els hi puguin fer són deduïbles. 

- Quines restriccions hi ha en la contractació laboral? No es poden contractar membres 

del patronat de la fundació. 
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10.1 Cooperativa de treball 

La cooperativa és una societat constituïda per persones que s’associen, per la realització 

d’activitats empresarials, encaminades a satisfer les seves necessitats i aspiracions 

econòmiques i socials, amb estructura i funcionament democràtic. 

- Quin és el capital inicial necessari? El capital mínim és de 3.000 €. 

- A qui beneficia? Cerca l’obtenció de benefici col·lectiu dels socis. 

- Com es reparteixen els beneficis? Els socis participen en el repartiment dels guanys, 

tot i que una part ha d’anar al fons social. 

- Quins són els seus beneficis fiscals? Per tenir beneficis fiscals s’ha de declarar 

cooperativa físicament protegida, d’aquesta manera tributarà el 20% en l’impost de 

societats a més d’altres beneficis en l’IAE i l’IBI. 

- Quines restriccions hi ha en la contractació laboral? Com a regla general els socis han 

de ser treballadors, encara que també por haver-hi socis capitalistes. 

10.1 Forma jurídica escollida  

Després d’aquesta recerca sobre les entitats sense ànim de lucre existents he vist que la que 

s’adequa més al meu projecte és l’associació.  

Un dels motius que ha fet que consideri l’associació com la forma jurídica més adient ha estat 

el propòsit inicial d’aquest festival: organitzar una activitat col·lectiva, no empresarial, que 

beneficiï als artistes emergents joves és a dir, a tercers. Un altre fet que he tingut en compte és 

els avantatges que l’associació et dóna, no només avantatges fiscals sinó també avantatges a 

l’hora de llogar locals públics donat que el preu és inferior per les associacions i fundacions. A 

més no disposo de capital inicial, motiu que em fa descartar les altres tres opcions. 

Un cop he tingut escollida la forma jurídica he fet una recerca més detallada sobre els tràmits 

necessaris per constituir-la. 

Per tal d’inscriure una associació al Registre cal presentar els documents següents: 

o L’acta fundacional, datada i signada pels socis fundadors. 

o Una fotocòpia del document d’identificació dels socis fundadors 

o Els estatuts de l’entitat, datats i signats per tots els socis fundadors o com a mínim 

pel president i pel secretari. En la denominació de l’entitat ha de figurar-hi el tipus 

jurídic “Associació” o “Assoc”. 

o El justificant de pagament de les taxes corresponents al tràmit de constitució, que és 

de 60,10 €. 

13. Llicències 

A l’hora d’organitzar un festival cal tenir en compte que les activitats d’aquest tipus queden 

sotmeses a autorització de la Generalitat o de l’Ajuntament. És per això que cal consultar la Llei 

11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 

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

públics i activitats recreatives.  
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L’article 108 de la llei esmentada anteriorment defineix els espectacles públics i les activitats 

recreatives de caràcter extraordinari com “les que es duen a terme esporàdicament, en 

establiments oberts al públic, que tenen llicència, autorització, o comunicació prèvia per a una 

activitat diferent de la que es pretén realitzar. També ho són els que es duen a terme en espais 

oberts al públic i altres locals que, tot i no tenir la condició d’establiment obert al públic amb 

llicència o autorització, compleixen les condicions exigibles per dur-hi a terme els espectacles 

públics o les activitats recreatives extraordinàries esmentades”.  

Aquesta definició indica que el festival que organitzaré està dins d’aquest grup i que per tant 

cal consultar aquests documents per saber el que és necessari per poder sol·licitar 

l’autorització d’aquestes activitats. 

Una de les primeres coses a tenir en compte consta en l’apartat 42.4 de la Llei 11/2009, de 

regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. Aquest apartat 

disposa que els reglaments de la Generalitat i les ordenances municipals han de regular el 

procediment, els requisits i les condicions generals que s’exigeixen per atorgar aquestes 

autoritzacions. És per això que vaig haver de consultar l’Ordenança municipal de convivència i 

via pública de l’Ajuntament d’Olot:  En l’article 17 punt 4 s’especifica  que l’Ajuntament pot 

autoritzar l’ús dels espais públics per a festes, celebracions i altres actes lúdics i/o esportius, 

amb les condicions que consideri pertinents en atenció a l’acte de què es tracti. Després d’això 

em vaig reunir amb un funcionari de via pública de l’Ajuntament d’Olot perquè m’ho aclarís.  

A tall de conclusió, en el cas que les activitats, o almenys una d’aquestes, es realitzi en un espai 

superior a 500 m² o l’aforament sigui de més 500 persones, aquestes activitats estaran 

sotmeses a règim de llicència. Per altra banda, si no superen aquests límits, quedaran només 

sotmeses a règim de comunicació prèvia. En el cas del festival, els espectacles de la plaça de 

Braus i la Silent Party al Torin queden sotmesos a règim de llicència, en canvi per les altres 

activitats és suficient una comunicació prèvia.  

Per tant, caldrà presentar una memòria amb els continguts marcats a l’article 113 del 

Reglament esmentat i en tot cas afegir-hi també la comunicació prèvia de les altres activitats. 

El contingut mínim d’aquesta memòria ha de ser el següent: 

1) Identificació de l’espectacle públic o activitat recreativa de què es tracti. 

2) Data o dates i horari previst per a la realització. 

3) Nom, cognoms, adreça i telèfons de, com a mínim, dues persones responsables de 

l’organització. 

4) Descripció breu de l’espectacle o activitat i del nombre màxim de persones que 

previsiblement assistiran o participaran en la seva realització, amb indicació dels 

serveis o prestacions que se’ls ofereixen. 

5) Indicació de les mesures adoptades, incloses la contractació del personal de seguretat 

privada i de control d’accés, i de les que convindria adoptar per part dels serveis 

municipals afectats, per tal de prevenir riscos per a la salut i la seguretat i per prevenir 

inconvenients o molèsties per a terceres persones interessades, especialment en 

matèria de sorolls i de trànsit.  
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6) Declaració responsable de disposar de la pòlissa d’assegurances que dóna cobertura a 

la responsabilitat civil que pugui derivar-se de l’ organització i realització de 

l’espectacle o activitat recreativa. 

7) Identificació de la persona o persones titulars de la disponibilitat de l’establiment, 

organitzadora, document que expressi la seva conformitat amb l’espectacle públic o 

amb activitat recreativa projectats. 

 

A més, aquesta memòria ha d’estar redactada per les persones que organitzen l’espectacle o 

activitat o per qui aquestes designin.  

Seguidament repassaré els continguts de la memòria que porten algun tipus de gestió 

administrativa. 

El primer que s’ha de tenir en compte de les mesures que s’han d’adoptar és el servei de 

control d’accés. Com ja he dit anteriorment aquesta mesura i les que segueixen només seran 

necessàries en el cas de la Silent Party a la sala Torín i els espectacles de la plaça de Braus. A la 

plaça de Braus, al ser a la tarda, seran dos voluntaris de l’organització els que s’encarreguin del 

control d’accés, per tant no hi haurà cap cost addicional.  

Tot i això, a la Silent Party, pel fet de ser a la nit, per haver-hi un límit d’edat per entrar i també 

pel fet que es vendran begudes alcohòliques a l’interior es contractaran tres tècnics de 

seguretat i vigilància. Dos pel control d’accés i un que controlarà que tot estigui en ordre dins 

del local. L’empresa que es contractarà per aquest servei és Segor-Forza Seguridad.  

La funció dels dos vigilants que estiguin al control d’accés serà comprovar que cap dels 

assistents porti substàncies estupefaents i psicòtrops, armes de qualsevol mena, ampolles 

d'alcohol i refrescos adquirits en establiments aliens al recinte. També verificaran mitjançant el 

document nacional d'identitat original, l'edat dels assistents que se sospiti no tinguin l'edat 

mínima per accedir al concert. Aquests mateixos vigilants impediran l'accés al recinte a tota 

persona que mostri signes d'estar sota els efectes de begudes alcohòliques o substàncies 

estupefaents i psicòtrops. Finalment, comprovaran que no se sobrepassi l'aforament màxim 

permès, portant el compte d'entrada i sortida a l'esdeveniment utilitzant comptadors manuals. 

El vigilant de seguretat privada de dins de l’activitat, supervisarà que cap assistent consumeixi 

drogues, fumi, consumeixi begudes adquirides en establiments aliens al recinte o realitzi 

alguna activitat contrària a l'ordre públic. A més, estarà atent a qualsevol indici d'un incident 

per tal de trucar als serveis d’emergència en cas de ser necessari. 

Aquesta activitat tindrà el següent cost: cada vigilant cobra 19,20 l’hora i treballaran de les 24 

h a les 5 h per tant el cost del seu servei serà de 288 €. 

Un altre punt que cal tenir en compte és que per una festa amb les característiques que té la 

Silent Party és necessari disposar dels dispositius d’assistència sanitària corresponents. Caldria 

llogar una ambulància amb material i servei complet per la nit, això suposaria un cost de 200 €.   

Pel que fa al servei d’higiene, en ser tots dos llocs tancats i amb lavabos inclosos, no seria 

necessari contractar aquest dispositiu, és a dir, no caldrien lavabos portàtils exteriors. En el cas 

del Cinema a la Fresca encara que no sigui necessària la llicència  caldran serveis d’higiene i 
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s’utilitzaran els lavabos públics que hi ha situats a l’exterior del museu del Parc Natural de la 

Garrotxa.  

Finalment, l’últim punt a destacar és la contractació de l’assegurança de responsabilitat civil.  

L’asseguradora Curós-Espigulé va ser la que vaig escollir per aquest servei i la que em va fer un 

pressupost per una assegurança d’aquest tipus. La memòria de les clàusules especials de la 

pòlissa i el pressupost que esmentaré a continuació la podreu trobar a l’Annex VI i l’Annex VII 

respectivament.  

Primer de tot hauria d’aclarir què és la responsabilitat civil i què és el que cobreix. Doncs bé, la 

responsabilitat civil és l’obligació de reparar els danys ocasionats a un tercer a través d’una 

indemnització. Les assegurances de responsabilitat civil cobreixen aquesta obligació en el cas 

d’un esdeveniment com el que proposo. L’assegurança garanteix el pagament de les 

indemnitzacions de les quals l’assegurat en pugui resultar responsable, però amb algunes 

exclusions.  

En el cas del projecte d’assegurança que Curós-Espigulé ha realitzat específicament pel Yostega 

Fest, l’assegurança cobreix per sinistre i dany fins a 1.250.000 €. Això significa que garanteix 

fins a la responsabilitat per la mort d’algú i que el màxim que l’assegurança pagaria per les 

despeses del dany o pels danys seria d’ 1.250.000 €. A continuació remarcaré els punts que 

s’han de tenir en compte del projecte:  

A l’apartat 054900 de la memòria de les clàusules especials de la memòria s’hi poden veure 

anotades les activitats i l’aforament que es cobreix. Un altre apartat rellevant és el 054302 on 

s’especifica que l’assegurança també cobreix qualsevol dany ocasionat pel subministrament de 

menjar i/o begudes nocives. Finalment, a l’apartat 054901 especifica que en l’organització 

d’esdeveniments si els afiliats de l’empresa, associació en el cas del Yostega Fest, causen algun 

dany i una sentència judicial declara que l’Associació té part de responsabilitat l’asseguradora 

ho cobrirà. És en aquest apartat en què especifica que totes les reclamacions per enfonsament 

de carpes, passarel·les, escenaris... que siguin desmuntables o que s’hagin instal·lat de manera 

provisional també queden cobertes.  

El preu d’aquest servei seria de 1.910,88 € anuals.  
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14. Pressupost 

Com que no sé el nombre d’assistents que vindrien a la Silent Party i al Cinema a la Fresca (les 

úniques activitats en les quals s’ha de pagar entrada i en les que el cost varia en funció dels 

assistents) he optat per realitzar tres pressupostos diferents. Cada pressupost està calculat 

amb un nombre d’assistents diferent, d’aquesta manera podré treure’n unes conclusions més 

completes.  

El primer pressupost està calculat amb el nombre del punt mort, un nombre que és diferent a 

cada una de les dues activitats. Utilitzant el nombre del punt mort com a predicció mínima 

d’assistents estic essent optimista perquè contemplo que encara que el pressupost em surti 

negatiu almenys els costos generats per la realització de la Silent Party i el Cinema a la Fresca 

queden coberts.  

El segon està calculat fent la previsió que el nombre d’assistents serà el 75% de l’aforament 

màxim total.  

El tercer està calculat fent la previsió que el nombre d’assistents serà l’aforament màxim, 

s’emplenarà.  

No he fet els càlculs considerant un nombre d’assistents del 25 i el 50% perquè en el cas del 

Cinema a la Fresca el punt mort supera el 25% i el 50% per tant, si ho calculés d’aquesta 

manera estaria assumint que hi hauria pèrdues. Abans de començar. 

A les següents tres pàgines podran incloc els pressupostos i el seu resultat.  
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Pressupost 1 

Ingressos                2.933,00€ 

Venda d’entrades                 2.933,00€ 

 Venda d’entrades de la Silent Party            1.608,00€ 

 Venda d’entrades del Cinema a la Fresca                      1.325,00€ 

Despeses                9.494,28€ 

Espais                    250,00€ 

 Lloguer de la Sala el Torín / 10 hores                                                                          250,00€ 

 

Material                2.858,30€ 

 Lloguer dels auriculars per la Silent Party                                            562,80€ 

 Lloguer del videoprojector                 732,00€  

 Lloguer de cadires                               291,50€ 

 Compra de plaques de fusta de pi salvatge                            432,00€     

 Compra de material de pintura                             200,00€  

 Compra de plaques de metacrilat               300,00€ 

 Impressió dels programes de mà               250,00€ 

 Impressió dels cartells                  90,00€ 

 

Serveis                               2.615,00€ 

 Lloguer del material i del servei de tècnics de so i              627,00€ 

il·luminació per la Silent Party 

 Lloguer del material i del servei de tècnics de so i             800,00€  

il·luminació pels espectacles del Firal  

 Lloguer del material i del servei de tècnics de so i              700,00€ 

il·luminació pels espectacles de la Plaça de Braus 

 Lloguer del servei de vigilància i seguretat               288,00€ 

 Lloguer del servei d’ambulàncies               200,00€ 

 

Altres despeses                             3.770,98€  

 Drets d’autor de la pel·lícula                 300,00€ 

 Pàgina web                1500,00€ 

 Tràmit de constitució de l’associació                             60,10€ 

 Assegurança de responsabilitat civil             1910,88€ 

 

Benefici abans d’impostos =  - 6.561,28€ 
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Pressupost 2 

Ingressos 

Venda d’entrades               8.064,00€ 

 Venda d’entrades de la Silent Party            6.564,00€ 

 Venda d’entrades del Cinema a la Fresca           1.500,00€ 

Despeses              11.698,38€ 

Espais                    250,00€ 

 Lloguer de la Sala el Torín / 10 hores                                                                         250,00€ 

 

Material                4.630,35€ 

 Lloguer dels auriculars per la Silent Party                                         2.296,35€  

 Lloguer del videoprojector                 732,00€  

 Lloguer de cadires                               330,00€ 

 Compra de plaques de fusta de pi salvatge                             432,00€     

 Compra de material de pintura                              200,00€  

 Compra de plaques de metacrilat               300,00€ 

 Impressió dels programes de mà               250,00€ 

 Impressió dels cartells                   90,00€ 

 

Serveis                                             2.615,00€ 

 Lloguer del material i del servei de tècnics de so i              627,00€ 

il·luminació per la Silent Party 

 Lloguer del material i del servei de tècnics de so i             800,00€  

il·luminació pels espectacles del Firal  

 Lloguer del material i del servei de tècnics de so i              700,00€ 

il·luminació pels espectacles de la Plaça de Braus 

 Lloguer del servei de vigilància i seguretat               288,00€ 

 Lloguer del servei d’ambulàncies               200,00€ 

 

Altres despeses                             3.770,98€ 

 Drets d’autor de la pel·lícula                 300,00€ 

 Pàgina web                1500,00€ 

 Tràmit de constitució de l’associació                               60,10€ 

 Assegurança de responsabilitat civil             1910,88€ 

 

Benefici abans d’impostos =  - 3.634,30€ 
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Pressupost 3 

Ingressos 

Venda d’entrades             10.748,00€ 

 Venda d’entrades de la Silent Party            8.748,00€ 

 Venda d’entrades del Cinema a la Fresca                2.000€ 

 

Despeses              12.140,98€ 

Espais                    250,00€ 

 Lloguer de la Sala el Torin / 10 hores                                                                  250,00€ 

 

Material                5.505,00€ 

 Lloguer dels auriculars per la Silent Party                                        3.061,80€  

 Lloguer del videoprojector                 732,00€  

 Lloguer de cadires                              440,00€ 

 Compra de plaques de fusta de pi salvatge                            432,00€     

 Compra de material de pintura                             200,00€  

 Compra de plaques de metacrilat               300,00€ 

 Impressió dels programes de mà               250,00€ 

 Impressió dels cartells                   90,00€ 

 

Serveis                                         2.615,00€ 

 Lloguer del material i del servei de tècnics de so i              627,00€ 

il·luminació per la Silent Party 

 Lloguer del material i del servei de tècnics de so i             800,00€  

il·luminació pels espectacles del Firal  

 Lloguer del material i del servei de tècnics de so i              700,00€ 

il·luminació pels espectacles de la Plaça de Braus 

 Lloguer del servei de vigilància i seguretat               288,00€ 

 Lloguer del servei d’ambulàncies               200,00€ 

 

Altres despeses                             3.770,98€ 

 Drets d’autor de la pel·lícula                 300,00€ 

 Pàgina web                1500,00€ 

 Tràmit de constitució de l’associació                              60,10€ 

 Assegurança de responsabilitat civil             1910,88€ 

 

Benefici abans d’impostos =  - 1.392,98€ 
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15. Conclusions 

Després de tot el que ha emergit al llarg d’aquestes pàgines és hora de fer una síntesi de tot el 

que he anat aprenent i valorar si els objectius que em vaig plantejar a l’inici del treball han 

obtingut resposta. 

 

Els resultats que he obtingut a través de l’anàlisi del Sismògraf, Lluèrnia, El Petit Format i El 

Mini m’han servit per diferents coses. En primer lloc, m’han permès intercanviar impressions 

de primera mà amb els organitzadors dels festivals, persones amb experiència que em 

presentaven els diferents problemes que hi poden sorgir en cada una de les etapes de 

planificació i realització d’un festival. En segon lloc, per guiar-me des de l’etapa 0 del procés de 

planificació i creació del Yostega Fest. Una ajuda que m’ha servit per aportar-me preguntes 

(algunes resoltes i altres no) que jo no m’havia plantejat. Tanmateix també ha fet que m’adoni 

de la immensa part de creació pròpia que comporta un festival, hi ha molts aspectes a 

considerar que només tu mateix pots resoldre.  

 

Mitjançant l’anàlisi de cada un dels festivals vaig recollir molta informació sobre el procés 

d’organització de cada un d’ells, dels passos que segueixen i dels aspectes que consideren 

essencials. D’aquests, alguns els he utilitzat posteriorment introduint-los al Yostega Fest i 

d’altres m’han semblat molt interessants, però no els he pogut introduir, per diferents 

qüestions.  

Començaré pel Sismògraf. En primer lloc, una de les qüestions que em va servir més en la 

creació del meu projecte va ser el que em va recalcar la Susanna Alsina, directora 

administrativa del festival. És un punt que sembla molt essencial, però el fet de tenir-lo en 

compte canvia molt la visió inicial del projecte. Es tracta de la importància de tenir clar el 

concepte del festival i a qui va dirigit. Si des de bon principi no es té clar, quan el festival va 

evolucionant i es va concretant més es fa molt difícil organitzar-lo i es perd l’essència acabant 

amb l’organització d’un festival sense sentit ni coherència.  

En segon lloc, del festival Sismògraf també destacaria les diferents propostes que realitzen a 

fora del festival pròpiament dit. Realitzen projectes que no estan a dins de la programació 

convencional, però segueix essent una manera d’assolir l’objectiu principal del Sismògraf: 

expandir la dansa. Tot i ser un punt molt interessant i remarcable no l’he pogut a aplicar al 

Yostega Fest per la dimensió reduïda del festival i del pressupost. Així i tot seria un aspecte a 

considerar si es realitzessin més edicions del festival.  

Relacionat amb el primer punt, la importància de la idea principal del festival, hi ha la 

necessitat de tenir una persona a l’organització que tingui una visió global del festival, és a dir, 

que controli des de l’espai de cada un dels artistes programats fins a l’interruptor que fa falta 

per un dels espectacles. No obstant això, aquesta persona no pot fer-ho tot, és necessari un 

equip que ajudi que durant el festival tot estigui en ordre. Aquest punt tan important en un 

festival gran com el Sismògraf em va fer adonar que és necessari tenir un equip de persones 

independentment de la grandària del festival, ja que hi ha moltes coses que s’han de tenir en 

compte al mateix temps. És en aquest moment que m’adono que serà necessari un grup de 

voluntaris que s’ocupin de coordinar tot el que passa durant aquell cap de setmana.  
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Finalment, vull destacar la reinversió dels diners de les subvencions. El Sismògraf té un 

pressupost molt elevat. Al principi et dóna la sensació que s’hi destinen molts diners i potser 

fins i tot t’arribes a qüestionar si és lícit destinar-los a un sol festival de dansa. Doncs bé, una 

cosa important que s’ha de tenir en compte és qui acaba sortint beneficiat d’aquesta inversió 

que fa la Generalitat, la Diputació i l’Ajuntament. Observant detalladament en què s’utilitzen 

aquests diners es veu clarament que utilitzar els diners per pagar els caixets dels artistes que 

participen, acaba essent una inversió en el món de la dansa i en els artistes que en formen 

part. A més a més, Sismògraf també produeix espectacles, per tant ajuda als balladors a 

convertir un projecte en una realitat a través d’una ajuda econòmica. En segon lloc una altra 

gran part d’aquestes subvencions es destina a l’allotjament i al dia a dia dels professionals que 

venen a Olot durant el festival, això fa que aquests diners acabin reinvertits en el comerç de la 

ciutat d’Olot. Per tant, el que es llegeix entre línies del pressupost del Sismògraf és que és  una 

ajuda pel sector de la dansa i del comerç olotí.  

Pel que fa a Lluèrnia m’agradaria recalcar quatre punts. Primerament, em van fer adonar, a 

través de la història de l’estiuet de Sant Martí, de la importància de l’elecció dels dies. Una 

elecció molt senzilla, però que tot i això ha d’estar pensada i ha de tenir en compte la 

globalitat del festival.  

El segon punt és per mi una de les coses més boniques que té Lluèrnia: el contacte directe amb 

el públic. Els organitzadors consideren que el públic garrotxí és el més important del festival i 

cada any fan el possible per deixar créixer el festival evitant massificar-lo. Com diu la Marta 

Aumatell, organitzadora artística del festival, Lluèrnia és la gent i no professionalitzaran la seva 

programació amb el risc de perdre aquest contacte que fa que Lluèrnia sigui tan especial i 

generi tant de feedback.  

El tercer és la importància que donen al fet que hi hagi un fil conductor del festival, això em va 

portar a escollir el Firal com a espai central del Yostega Fest al voltant del qual es van 

desenvolupant totes les activitats i espectacles.  

Per últim, el fet d’haver-hi artistes que el festival escull a través d’una convocatòria em va 

servir molt. Va ser el que em va ajudar a solucionar el problema que veia a seleccionar jo els 

joves artistes que participarien al festival Això feia que hi poguessin haver artistes que pel 

simple fet de no conèixer-los o no sentir afinitat per les seves creacions es quedessin fora de la 

programació. És a partir de veure que Lluèrnia utilitza aquest recurs que decideixo incorporar-

lo i presentar l’opció que els artistes es presentin a una mena de concurs.  

El petit format en ser un festival molt més senzill no m’aporta tantes coses per innovar, però 

em transmet un aspecte essencial per a tots els festivals, però especialment en un de petit 

format: l’adequació de l’espectacle amb l’espai. Un aspecte prioritari a l’hora d’escollir la 

localització, però molt important i sense el qual es perd una part molt important d’un bon 

festival. 

Per altra banda, El petit format disposa d’una àmplia xarxa de voluntariat molt ben organitzada 

que com ja he comentat anteriorment també serà imprescindible en el cas del Yostega Fest. 
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Analitzant El Mini m’adono de la importància de sortir de tot l convencional i apostar pel risc. 

Això em porta a veure el festival  en general d’una manera diferent i més atractiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Tot el que he explicat són les petites i grans idees, propostes i suggeriments que cada un dels 

festivals m’ha aportat respecte a la part creativa del festival. Les altres parts que s’han 

considerat en el Yostega Fest i que no estan en aquestes pàgines les he pensat i creat jo a poc 

a poc. Ha estat un procés amb molts de detalls a considerar que ha patit molts canvis durant el 

seu recorregut. Aquests canvis han fet que el festival evolucionés des de les propostes que em 

feia inicialment, algunes de les quals tenia molt clares i estan presents al resultat final i d’altres 

que han anat variant fins a arribar al que és ara el projecte del festival.  

Quan vaig començar el treball tenia molt clar que també volia estudiar les diferents gestions 

administratives i econòmiques necessàries i realitzar un pressupost. Respecte a aquest punt 

m’he trobat amb el següent: 

Primer de tot, abans de contractar qualsevol servei o sol·licitar una llicència, és imprescindible 

escollir la forma jurídica que adoptarà l’organització del festival. Des del principi tenia clar que 

no volia obtenir cap mena de benefici del Yostega Fest. Per tant, vaig poder fer una ràpida 

separació en les diferents formes jurídiques existents. A partir d’aquest moment només em va 

caldre estudiar els punts a favor i en contra que tenia cada una d’elles i escollir la que 

s’adequava més a les meves necessitats: l’associació. Vaig realitzar l’estudi perquè volia veure 

les diferents opcions que hi havia, però ja sospitava que l’elecció final seria l’associació, ja que 

tots els festivals que havia analitzat estaven organitzats per associacions.  

Un cop feta l’elecció de la forma jurídica, calia realitzar la sol·licitud de les llicències. Es 

tractava d’un aspecte totalment desconegut per mi i del que no sabia com començar. No 

coneixia ni la normativa que s’havia de tenir en compte, a qui m’havia de dirigir, ni com s’havia 

de fer la sol·licitud. No va ser fins que vaig contactar amb en Miquel Torrent, funcionari de Via 

Pública a l’Ajuntament d’Olot que no vaig entendre el funcionament i els passos que s’havien 

de seguir. A partir d’aquest moment només em va caldre llegir i anar realitzant pas a pas el que 

deien els diferents articles de la normativa de referència. Això em va portar a haver de 

demanar informació dels preus  de nombrosos serveis sense els quals no es podia demanar la 

llicència. 

Punts principals que s’han de seguir a l’hora d’organitzar un festival: 

1. Tenir un concepte general del festival molt clar i definit.  

2. Concretar el públic a qui va dirigit. 

3. Valorar tots els aspectes que envolten el festival a l’hora d’escollir els dies adients. 

4. Escollir un fil conductor del festival o un punt central. 

5. Estudiar l’adequació de l’espectacle amb l’espai. 

6. Comptar amb una persona de l’organització que tingui una visió global del festival.  
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Pel que fa als pressupostos va ser necessari demanar preus pel material i pels serveis que es 

necessitava per cada una de les instal·lacions, activitats i espectacles, escollir el que s’adaptés 

més a les necessitats del Yostega Fest i amb el mínim cost possible. A partir d’aquí només va 

caldre classificar els diferents ingressos i costos i calcular els tres pressupostos que variaven en 

funció de la predicció d’assistència. El resultat dels pressupostos és esfereïdor i em porta a 

respondre l’últim dels objectius que em plantejava a la introducció: esbrinar si és viable 

realitzar un festival com el que proposo sense ajuda econòmica pública.  

La resposta a aquesta qüestió és simple: no, no és viable. Sense ajuda pública no es pot 

realitzar un festival d’aquestes característiques. Calen unes inversions inicials importants i a 

més a més els costos sempre són molt més grans que els ingressos atès que no s’organitza un 

festival per obtenir benefici sinó per beneficiar a algú, en  el cas del Yostega Fest, als joves 

artistes emergents i al públic que desconeix les seves obres. Per tant, quan intentes reduir el 

preu de les entrades o simplement organitzar activitats gratuïtes per tal d’atraure a la gent, es 

dispara la diferència entre els ingressos i els costos.  

Un cop analitzats els objectius específics ja podem respondre la pregunta en la qual es basa el 

treball: és possible crear un festival que serveixi com a plataforma pels joves artistes 

emergents de la comarca? Crec que després d’haver acabat el projecte, la resposta és 

clarament un sí.  

A la Garrotxa hi ha joves artistes d’arts visuals, musicals i corporals o de l’espectacle amb 

propostes molt interessants. Alguns d’aquests formen part de les activitats programades pel 

festival i altres es podrien donar a conèixer presentant-se a la part de concurs. 

La idea del projecte és que el festival vagi destinat a tothom que tingui inquietud i ganes de 

conèixer propostes noves. Per tant, tot fa pensar que és un festival que interessaria a la gent 

de La Garrotxa atès que en general la gent de la comarca tradicionalment ha tingut i continua 

tenint inquietuds culturals i participa en les diferents activitats culturals que s’organitzen. 

Pel que fa als espais, tal com he detallat en el treball, a Olot disposem d’espais exteriors i 

interiors molt interessants i útils per a realitzar les diferents propostes d’un festival d’aquest 

tipus. A més a més, he trobat un espai central al voltant del qual es desenvoluparan totes les 

activitats: el Firal. 

Referent al procés de creació del festival crec que es constata que és possible crear un festival 

recollint idees d’altres festivals que ja s’estan realitzant i afegint-hi propostes noves i 

innovadores. 

Les gestions administratives com he anat explicant al llarg del treball són complexes i 

feixugues, però he estat capaç de recollir-les, analitzar-les i comprendre-les. Per tant són 

factibles de realitzar. 

Per últim, tal i com ja he explicat anteriorment, està clar que sense ajuda pública no es 

possible realitzar un festival d’aquestes característiques. 

Valoració personal 
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Considero que he après moltíssim amb aquest projecte. M’ha dut a investigar sobre el terreny 

una part de la cultura que sempre m’ha interessat molt: els festivals. Una de les coses que més 

m’ha sorprès és la immensa tasca que hi ha darrere d’una creació i tots els obstacles que et vas 

trobant. El projecte m’ha permès endinsar-me relativament en el món administratiu i 

econòmic. És aquí on finalment la part creativa i la part administrativa s’entrellacen i em fan 

arribar a la part més crítica del treball i és que aquest projecte principalment m’ha permès 

constatar que és molt difícil que la cultura tiri endavant si tot segueix com fins ara. He arribat a 

aquestes conclusions per diverses raons: 

Primerament, un dels fets realment preocupants és que molta gent no té cap mena de 

contacte amb la cultura a part de les pel·lícules que passen a la televisió el diumenge a la 

tarda. Crec que això s’ha de canviar, s’ha d’apropar l’art a la gent, introduir-la en aquest món. 

Hi ha moltes disciplines artístiques i estic convençuda que tothom encaixa en alguna d’elles. 

Això és imprescindible perquè si hi ha alguna cosa que diferencia la raça humana de la resta és 

la capacitat de crear art.  

Atès que és molt difícil, per les qüestions que he explicat anteriorment, viure de l’art o 

simplement crear projectes artístics, considero que l’Estat hauria de facilitar les coses als 

artistes emprenedors. És precisament aquest (centrant-se amb els artistes joves)  l’objectiu del 

projecte de festival que he plantejat. Darrere de cada una de les obres que els artistes que 

participen en el Yostega Fest proposen hi ha molta feina i en les condicions en què està la 

cultura actualment els artistes ho fan per “amor a l’art”. És per això que crec necessàries 

propostes com el Yostega Fest, Sismògraf, Lluèrnia... És necessari ajudar als artistes que creen 

art i cultura, a Olot i a tot arreu. Tanmateix he de dir que a Olot es potencia força la cultura, 

almenys a través de festivals, ara bé, és necessari augmentar els punts de desenvolupament de 

l’art. 

Però el que encara és molt més necessari és que altres poblacions prenguin l’exemple d’Olot i 

destinin més diners a festivals i a la cultura. Una societat envoltada de cultura, és una societat 

crítica, intel·ligent, creativa i una societat així és una societat que evoluciona.  
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SISMÒGRAF. Sismògraf el festival que detecta el moviment. https://www.sismografolot.cat/ 

Consulta juny de 2019. 

 

TURISME OLOT. Montsacopa Volcano. https://www.turismeolot.com/en/discover-olot/100-

natural/montsacopa-volcano/ Consulta 22 d’agost de 2019. 

 

The Anthropology of festivals. https://holifestivalanthropology.weebly.com/anthropology-of-

festivals.html Consulta 9 de juliol de 2019. 
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ANNEX I 

Entrevista a Susana Alzina, Sismògraf 

Quin és l’origen dels recursos del Sismògraf? 

És la cinquena edició com a festival estratègic. Això vol dir que el fem a mitges amb la 

Generalitat. 50% Generalitat i l’altre 50% Ajuntament i una aportació petita de la Diputació de 

Girona. A vegades també demanem una subvenció al Ministeri de Cultura. Tot és fons públic. I 

nosaltres treballem amb aquest pressupost que és uns 325.000 més o menys.  

A què van destinats aquests diners? 

La meitat del pressupost va destinada a caixets, es retorna al sector. De fet festival estratègic 

vol dir promoure la dansa en aquest país. I per tant, el 50% va destinat a contractar 

companyies i l’altre 50% retorna a la ciutat d’Olot a nivell turístic perquè contractem hotels per 

la companyia, per els tècnic que contractem els serveis socials, restaurants, l’àpat professional. 

És a dir, el 50%  al sector que és la part que aporta la Generalitat i l’altre a la indústria cultural 

de tot el que es mou al voltant del Sismògraf: personal, el que et deia la tècnica, que se’ns en 

va molt del pressupost i la comunicació.  

A l’equip del Sismògraf quina és la teva funció? 

Jo porto la direcció executiva que bàsicament és: el control del pressupost, tota la part de 

contractacions perquè clar som administració pública i per tant qualsevol cosa s’ha de justificar 

i a més s’ha de contractar segons la llei de contractes del sector públic. Amb les companyies 

s’ha de fer tot el procés administratius. És a dir la Tena (directora artística del Sismògraf) diu: 

Mira, vull contractar tots aquesta i valen tant. A partir d’aquí s’inicia un procés administratiu 

que vol dir que s’ha de fer un informe, que s’ha de dir què es vol contractar, això passa per la 

junta de govern o pel ple, s’aprova, es signa un contracte amb les companyies. I bé, amb les 

companyies i amb qualsevol cosa que comprem que superi els 1.000 euros s’ha d’aplicar 

aquest procés administratiu. La meva feina bàsicament és: això que t’acabo de dir, portar el 

control pressupostari i el control del personal. Però jo no faig: ni producció ni direcció artística, 

és a dir, jo no decideixo qui ve només dic tenim tant, tu pots gastar tant, tu tant i tu tant. Faig 

el procés administratiu, el controlo i el coordino i una vegada acabat el festival hi ha tota la 

part de pagar a tothom i després justificar les despeses a les administracions que ens donen 

diners perquè en el fons són subvencions.  

Administrativament quins passos diries que s’han de seguir per organitzar un festival o un 

projecte com aquest? 

Uf, molts. No, però bàsicament és: o sigui, en el cas del Sismògraf, primer hem de disposar dels 

diners. Això vol dir que per una banda s’ha de fer la sol·licitud per la part que ens aporta la 

Generalitat, en el cas de l’Ajuntament s’ha de pressupostar en el pressupost de l’Ajuntament 

una partida destinada a Sismògraf i s’ha de fer la sol·licitud de la subvenció de la Diputació de 

Girona. Aquests són les tres principals fonts d’ingressos, és a dir, primer hem d’assegurar, que 

això es farà ara al novembre, que pel festival de l’any que ve tindrem recursos. Una vegada 

tenim la partida pressupostaria de l’Ajuntament aquí comença tota la maquinària i això vol dir 
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que la Tena ja comença a pensar quins artistes i companyies voldrà portar. Arribarà un 

moment, que això sol ser el gener o febrer, que la Tena dirà mira tot aquest llistat  i aquí 

s’inicien tots els processos de contractació, tots. De les companyies, que vol dir que s’han de 

fer els contractes i s’han d’aprovar però també de tot el que comporta portar a terme un 

festival. Des de la comunicació, s’ha de llogar una empresa de comunicació, que hi hagi 

banderoles al carrer, que hi hagi un càtering que ens faci l’àpat professional, un dissenyador 

gràfic... és a dir, tot tot tot el que s’ha de pagar s’ha de contractar. És ad ir, no podem 

començar res sense haver-ho contractat por. I un cop acabat el festival: pagar i justificar. I en 

paral·lel controlar que ningú es passi del pressupost, perquè tenim tants diners i no ens podem 

passar.  

A l’hora de demanar les llicències de l’Ajuntament perquè et deixi els espais públics, s’ha de 

fer una sol·licitud, en el cas del Sismògraf això com funciona? 

Nosaltres clar ocupem molta via públic. Clar, tot i ser ajuntament quan tenim decidit doncs qui 

vindrà i a on, que això també és una part molt important del festival, els llocs. A nivell artístic la 

Tena pensa cada lloc per cada artista. És a dir, l’any passat per exemple, que hi havia 

l’espectacle Erritu a Sant Francesc, estava molt pensat. Aquell espectacle en aquell lloc perquè 

llueix més. Doncs bé, quan tenim el llistat d’espectacles que es portaran a la via pública fem 

una instància a via pública que és un departament de l’Ajuntament i diem doncs mira volem 

portar a terme aquests espectacles en aquests espais. Ells ens diran si sí o si no perquè igual 

algú a demanat el lloc per una altre cosa, en principi no ha de passar però pot passar, i haurem 

d’iniciar un procés de coordinació. Però això són reunions: amb la policia, per si cal treure 

cotxes, desviar la circulació. Hi ha moltíssimes reunions per fer que tota la maquinària ha de 

lligar. H ha una feina molt prèvia de preproducció perquè quan comenci tot rutlli, és a dir, 

passem sis mesos preparant-ho tot per quatre dies.  

Si haguessis de donar algun consell de coses que són importants... 

Això que et deia:  Primer ha de tenir un equip de persones i la ment molt ben ordenada, 

l’equip de persones és molt important i tenir tot el festival al cap perquè o sigui hi ha d’haver 

una bona direcció. Hi ha d’haver algú que tingui una visió global per després anar organitzant 

les petites coses que porten a que tot funcioni bé. I a la vegada, tenir molt clar l’objectiu i la 

idea del festival, tenir un projecte ben definit. 
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ANNEX II 

Entrevista a Marta Aumatell, Lluèrnia 

Com definiries el festival Lluèrnia?  

És un festival de foc i de llum, que està ubicat a Olot hi ha varis festivals de llum, però a 

Lluèrnia el que es vol potenciar és el  foc perquè està en contacte i en relació en tot l’entorn i 

el paisatge, estem en una zona volcànica i per això Lluèrnia sempre intenta que les 

instal·lacions o la seva programació sempre vagi d’acord i relacionat amb el paisatge . 

Quina és la historia de Lluèrnia? 

El 2012 (el primer festival) va començar amb una companyia de teatre que no va venir mai 

però hi havia una partida pressupostada i es va dir amb aquesta partida enlloc de perdre-la i es 

va parlar amb el teatre, l’Oapix i el Pim Pam Pum per fer una mena d’espectacle de llum i de 

foc, sobretot de foc perquè en la primera edició va ser molta cosa del correfoc, del Pim Pam 

Pum, foc. Es va fer al Firal i el Firalet. La penya Oapix donava caldo calent i també hi havia tot 

d’instal·lacions de foc aquí al Firal i va agradar molt i l’any següent com que això era una acció 

artística que va agradar molt es va donar a l’ajuntament perquè pogués assignar-hi un 

pressupost, però l’ajuntament no va assignar cap pressupost i després el que va fer en Pep 

(director del festival) va rebre moltes trucades de gent que els hi havia agradat i que volien 

participar i davant d’això i de la resposta de la gent es va decidir que es tirava endavant sense 

pressupost, amb un pressupost personal i propi aquest any. Després es va tirar endavant, va 

començar a haver-hi instal·lacions que arribaven de fora o que eren d’aquí i volien fer coses 

amb foc i amb llum i a partir d’aquí es va començar. És un festival que està finançat per 

l’ajuntament, per la Generalitat i per la Diputació i ara estem buscant sponsors que siguin 

privats. Tot i que des de l’organització tothom ho fa voluntàriament, vull dir és molt diferent, 

és l’altre costat de Sismògraf. Lluèrnia ha nascut d’això al segon  any al no haver-hi pressupost 

van dir bueno ho tirem endavant i ha anat seguint així s’hi ha anat afegint gent en el grup 

d’organització, ara som 12 persones a l’organització, i si que es fa, vull dir es contracten feines 

especifiques, de disseny, de la part administrativa, també hi ha les gestories o feines més de 

coordinació o coses d’aquestes més externes, que això ja et representa molta feina, doncs això 

es contracte externament, però el que és  organització és voluntari. 

Hi ha algun aspecte de la programació (...) que ressaltaries o que diries que és important o 

sigui a part dels espectacles? 

Bueno és clar Lluèrnia ha anat creixent i això potser t’hagués anat bé que t’hagués portat un 

programa de cada any i així també veus l’evolució... Ha anat creixent i han anat creixent amb 

les instal·lacions, cada any n’hi han més d’instal·lacions, després també fins i tot s’ha allargat 

amb la fumerola, i també molts any hi ha hagut instal·lacions que s’han anat quedant com fixes 

que són de Lluèrnia, com per exemple l’hort de la llum que ja va començar, no sé si era del 

primer any ja era del primer any o no.. L’hort de la llum que es fa al Torín i s’agafa una persona 

o d’aquí o de fora, els mateixos hortolans que fan l’hort de la llum ja que és una instal·lació 

que es fa aquí al Torín trien l’hortalà que farà la següent instal·lació, i miren que sigui un any 

una persona d’aquí, un any que sigui una persona de fora i això és una instal·lació fixe de 
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Lluèrnia. Desprès hi ha els contes a la vora del foc que també és fixa de Lluèrnia, hi ha Lluèrnia 

Kids que és per els nens: on és el drac? També i s’amaga... , després també hi ha, quines són 

fixes...?, bueno desprès també hi ha llocs emblemàtics d’Olot com el Firal, la Plaça Major, 

L’Hospici, que si que intentem nosaltres ja que siguin, són punts estratègics, que potser 

nosaltres ja els encarreguem directament. Perquè a l’inici era que la gent venia i proposava les 

seves instal·lacions després, ara amb el temps hi ha tres apartats que s’han anat creant a base 

d’anys, però no et ser dir exactament aquest any es va decidir tal cosa. Això no t’ho se dir, però 

tal com està ara serien tres grups: un que és les educatives que això prioritzem molt amb 

Lluèrnia, perquè creiem que Lluèrnia és una plataforma per totes les escoles per posar les 

pràctiques tots els coneixements teòrics que puguin treballar a l’aula, tan sigui des de les 

escoles bressol com l’any passat ja vam començar, que són nens de menys de 3 anys fins 

universitaris o escoles d’arts que ens venen de tot Catalunya: perquè venen de Terrassa, de 

Barcelona, de Rubí, de diferents llocs. Després tot aquest ventall de instal·lacions educatives, 

aquestes no entren en una convocatòria, aquestes entren directament i actualment són 

aproximadament unes 15 instal·lacions, hi ha la més gran, l’instal·lació més gran de Lluèrnia 

qui participen , no ho sé,cap a dos mil o tres mil nens, que és la de primària, nosaltres els hi 

proposem què fer a les escoles, quina instal·lació, i desprès doncs cada escola decideix si ho 

fan amb un curs o amb un altre, amb un cicle o un altre i participen totes les escoles, hi ha les 

de primària, hi ha els instituts, hi ha les escoles d’art d’aquí Olot, de Reus, de diferents llocs, hi 

ha els cicles també, vull dir que... , això si, ho tenim, és una part important de Lluèrnia, que 

sigui aquesta part de i la part de docents, no i d’ensenyament.  

Desprès hi ha tota una part que és aquesta que et deia de Lluèrnia que és aquestes 

instal·lacions que nosaltres ja són pròpies o que les muntem directament des de l’organització 

o que són ja referents, que és això, l’hort de la llum, de punts més o menys concrets, Lluèrnia 

Kids, totes aquestes... 

 I desprès també hi ha les de convocatòria, bueno que aquestes també són 15, i les de 

convocatòria, que obrim convocatòria i la gent s’hi presenta i després un jurat decideix i 

intentem ubicar-los a veure on els podem ubicar per crear tot un recorregut. 

I encara hi ha un altre apartat que són el d’entitats, les entitats que són aquestes d’aquí 

darrera de tot. 

Vale, després una altre cosa important de Lluèrnia  és que nosaltres funcionem amb, a partir 

de voluntaris, vull dir que sense els voluntaris, Lluèrnia no podria, no podria existir, i després 

els voluntaris tant ajuden amb la coordinació prèvia, durant i desprès del..., també voluntaris 

ara ens anem trobant a mida de que està molt considerat Lluèrnia i que té molta acceptació i 

hi ha molt de públic, hi ha gent que s’ofereix, sempre, jo que sé, tenim un electricista que 

s’ofereix tot el dia per ajudar a muntar instal·lacions diverses, i gent d’ aquí Olot, jo puc aportar 

això doncs, i és una mica la base de Lluèrnia, que Lluèrnia es fa entre tots. Que la resposta és 

molt gran si que anem coordinats amb l’ajuntament, o sigui com el principi no hi havia 

pressupost per l’ajuntament, però ara hem d’anar coordinats amb l’ajuntament perquè 

nosaltres comptem que hi ha cap a vint mil persones amb un sol vespre , no ho hem 

comptabilitzat perquè no tenim diners per fer-ho, hem de tenir una persona i dir-li mira, a 

veure aquí quanta gent ha passat i tot això però si comptem la gent que entra pel túnel, però 
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clar tots els que venen de Girona no ho tenim comptabilitzat i és una de les ocasions a Olot 

que entra més gent,. L’any passat vam fer l’aplicació i ells també ens van dir que les baixades 

també de l’aplicació eren un nombre molt elevat per ser només un dia, diu clar a les festes del 

Tura hi ha moltes més baixades perquè dura 5 dies, en canvia amb Lluèrnia amb una sola nit, 

Lluèrnia va des de que es pon el sol fins a les dotze de la nit. A un altre dels espectacles que hi 

ha fixes és l’espectacle final una instal·lació que és l’espectacle final que és una cosa fixa, que 

nosaltres decidim i contractem, després la comissió organitzadora, ens anem trobant un cop a 

la setmana i després el que fem, ara que som moltes instal·lacions, ens dividim les 

instal·lacions, i cada un doncs en té tres o quatre que en fa el seguiment, les necessitats que 

té, o després nosaltres també cada any a vegades hi ha material, nosaltres sí que amb les 

instal·lacions dels artistes els hi paguem el material, però no els hi podem pagar els honoraris i 

tot això  perquè som un festival amb poc recursos econòmic, però moltes vegades també per 

exemple els hi hem pagat el material i després el material ens els deixen a Lluèrnia. O sigui no 

se’ls queden ells. Tenim una nau i bueno cada vegada tenim més material, es va deixant i va 

rodant durant tot l’any. Per exemple tenim un any que  vam fer una instal·lació de llum negre, 

que són aquells fluorescents que a la nit tanques el llum obres aquests i es veuen les coses 

blanques, és llum negre, que ho van fer a les escoles alguns el van comprar el fluorescent i el 

van fer servir i d’altres no per exemple ara em penso que en aquests moments n’hi ha set o 

vuit de deixats i van voltant o per exemple màquines de fum també, o focus doncs també i el 

material el que ens agrada és que també circuli.  

El públic, com definiries a quin públic va destinat? 

Es per tothom, és que Lluèrnia quan va a buscar sponsors és molt fàcil vendre Lluèrnia perquè 

es un festival per tothom i tothom hi troba un lloc i tothom s’hi sent identificat d’una manera o 

una altra. De vegades en han dit perquè no agafeu tres o quatre instal·lacions que siguin 

professionals i no tindreu tanta feina, però clar l’essència de Lluèrnia s’hauria perdut perquè 

ha crescut amb la gent i està amb la gent, si ara nosaltres prescindim de la gent i de totes 

aquestes aportacions i del voluntari Lluèrnia no deixaria d’existir però seria una altra cosa. 

Evidentment que anirà evolucionant perquè també ens diuen, hauria de durar més dies. Ara 

per exemple hi haurà la Fumarola, la Fumarola són activitats que es fan prèvies a Lluèrnia que 

hi ha teatre, hi ha música, hi ha exposicions, hi ha conferències i també anàvem a un poble 

Bueno doncs ara hi ha molt pobles que tenen ganes que hi hagi instal·lacions de Lluèrnia i 

estem mirant com es pot gestionar i com es pot fer no. L’any passat vàrem anar a Sant Joan, fa 

dos anys vàrem anar a Les Fonts de Noc... També hi ha exposicions cada any, hi ha un fotògraf 

que fa fotos de Lluèrnia i l’any següent es fa l’exposició que ha fet ell.  També hi ha no sé, els 

de “volei” s’encarreguen de la brasa de fer els entrepans perquè la gent no es volen perdre les 

instal·lacions i mengen no sé...També intentem no perdre la qualitat, tampoc desmesurar-nos 

de quantitat, sabem que si que n’hi ha cap a 40 o 50 però mantenir la qualitat i que hi hagi un 

discurs i un fil conductor en tot el recorregut i a vegades els recorreguts també són molt 

extensos i molt llargs, però també està fet una mica amb aquesta intenció perquè així la gent 

del públic es dispersa i no queda tot allà mateix. 

I els espais escènics normalment busqueu que siguin oberts no? 
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Sí clar, que siguin oberts a veure, és una mica canviar.... si vols després em dones el correu i et 

passo un text d’alguna definició que hagi fet en Pep o en Xevi, però és una mica canviar els 

espais aquests que són quotidians i canviar-los-hi la perspectiva des d’ una altra mirada i 

després també com l’efecte de la llum pot arribar a canviar i canviar un espai que es molt 

quotidià doncs de cop i volta, o bé que no hi ha llum o està il·luminat d’una altra manera doncs 

et canvia totalment la perspectiva.Després també que és la màgia no també del foc i de la llum 

i d’un espai que es urbà amb una il·luminació pública de cop i volta desapareix i canvia amb 

una altra il·luminació. Això també hi ha molts festivals també que  hi ha a Europa i molts llocs 

que són de llum. Hi ha la Fette de Lumiere a Lyon, a Amsterdam, a Eindhoven a Anglaterra vull 

dir que molts lloc tenen.... però per exemple, Fette de Lumiere a Lyon que és un festival molt 

gran, que el director del festival va venir un any aquí, el que li va agradar més... bé allà es un 

macro festival, allà vas i són carrers amples que passen tres cotxes, que no es passa ni un 

doncs són només d’una sola direcció de la quantitat de gent que hi ha, o sigui, és 

impressionant, però tot és multiplicat per mil saps. Les places són molt grans, les instal·lacions 

són immenses clar... I ell, quan va venir aquí el que deia és que li agradava molt, nosaltres això 

ho vàrem perdre... A més em penso que va venir el segon any o el tercer any que era molt 

petit i sense recursos econòmics perquè l’apropament i la relació que hi ha aquesta íntima i 

directa diu això es el més bonic que hi ha. Diu clar allà al festival ens és impossible ja fer-ho i en 

canvi aquí això encara ho podeu conservar i també és el que intentem que es conservi. 

Després les instal·lacions del recorregut... hem anat al riu també per recuperar espais i 

carrerons que potser, d’aquí a Olot, que potser no es coneixen i també és anar-ho 

recuperant:espais perduts o espais que no es tenen gaire en compte. L’any passat vàrem anar 

al riu, també a Sant Francesc, al volcà Montsacopa, al casc antic, no sé potser algun altre any 

agafarem i anirem a algun barri, no sé això depèn. 

Bé ara això no es tant sobre el festival, es més sobre la organització: a l’hora de la 

comunicació del festival, o sigui, d’ informar a la gent sobre el festival en què us centreu per 

donar-vos a conèixer vull dir amb les xarxes socials, amb la premsa, amb materials més 

físics...? 

Sí, de fet a questes alçades poca cosa fem, perquè hi ha “overbooking”... :hi ha el programa de 

mà amb paper, que el seguirem fent, però l’any passat vàrem començar amb una aplicació 

perquè a més a més el que ens trobàvem “bueno”: aquest programa és molt divertit perquè ha 

anat canviant de format. Al principi era com una cartolina, després era com un paper així 

plegat que era com un mapa que era un rollo perquè l’havies de llegir així després cada vegada 

era més gran perquè si el feies molt petit la lletra no es veia, després és fosc i no hi ha llum i la 

gent no ho pot llegir i al final vàrem acabar amb el llibret i amb aquest llibret que és com un 

fulletó:Però després vàrem dir aquí hi ha molt explicació també hi ha tots els sponsors, els que 

ajuden, els que col·laboren..., però al final vàrem dir fem una plicació perquè a la aplicació hi 

ha llum, pots llegir-ho i l’any passat vàrem començar amb la aplicació. El que passa és que no 

deixarem de fer paper, però potser aquest llibret acabarà sent més prim tornarà a ser una 

mica com al principi: més informació la tindràs al mòbil. Però clar, com que també tenim en 

compte la gent gran, clar després per exemple... És que és molt  genial, per exemple la 

residència del Tura, la llar dels avis, no estan dins el recorregut, però ells cada any fan una 

instal·lació i vull dir que es això saps? Lluèrnia és això i no, no els hi portem llum negra i els hi 

portem el material que necessiten i ells tenen com uns horts que són així com aixecats i ho fan 
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L’any passat els de Creu Roja, que estan allà davant del pavelló, també ho varen fer i també 

feien Lluèrnia. Vull dir que, també és això de dir que tothom faci Lluèrnia a casa seva. Això 

perquè ve de Lyon que hi va haver, fa molt i molts anys es va apagar la llum i es varen posar 

espelmes a tots els balcons i després va començar. Després també és la idea aquesta que 

tothom es pugui fer Lluèrnia no? Però hi ha casos d’aquests que funcionen ja està bé. És 

aquells casos que dius és poc professional, però no seria això sinó que, és senzillament una 

altra manera de fer. Perquè jo ja ho sé... però, entre parèntesi, la Tena i jo som amigues de 

tota la vida. Jo també treballo per Sismograf i quan veig que diuen això s’ha de fer una 

instància a l’ajuntament perquè ballaran a tal plaça i em diuen “bueno” ja t’ho faran... En el cas 

de Lluèrnia no: si no ho fas tu no ho farà ningú. Has de fer la carta, has de parlar amb els veïns, 

posar d’acord amb la policia.  No ho sé de moment anem tirant perquè ens fa molta il·lusió i és 

això que com que s’impregna tothom  és com una dinàmica. També hi ha molta gent que diu 

morirà d’èxit. Però no sé Déu dirà. Ara és genial poder-hi ser així. 

I això que et deia de les aplicacions, també hi ha molta gent gran que no mira el mòbil i no ho 

sap veure. També estem a les xarxes, Twiter, facebook, pàgina web...Un de l’organització viu a 

Barcelona i fa tot el de les xarxes, ens ho anem organitzant així. A més hem fet una roda de 

premsa ara, en farem una al setembre, tenim presència a ràdio també i a TV Olot per exemple 

ara a les escoles com la de Besalú un any per altre ja fan Lluèrnia i també treballen 

conjuntament amb un empresari de metacrilat, que això també és una cosa que ens agrada a 

Lluèrnia, poder ser un punt de connexió. Lluernia és un punt de connexió entre empresaris i 

institucions i també dins de l’administració: hem d’estar en connexió amb la policia amb 

Turisme... Es fa durant l’estiuet de Sant Martí (això en Pep sempre ho diu). L’estiuet de Sant  

Martí és una llegenda que hi ha que abans de començar l’estiu aquests dies fa més bo i 

normalment fa més bo i després fa un fred de cal ample. De publicitat què més fem: per 

exemple fa dos anys tots els cotxes van quedar encallats a la recta de Santa Pau, també parats 

pel vial i després el que vàrem fer és que els de protecció civil que són voluntaris venen ells i 

convoquen als col·legues de Figueres i de Ripoll perquè saben que en necessiten molts i 

anaven fent dirigir els cotxes al recinte firal i des d’allà hi havia un bus llançadora que ens va 

proporcionar l’ajuntament que anava fins a la Teisa. Aquest any potser en farem dos, així 

tothom entre el centre a peu. Tot això ha d’anar coordinat amb la policia i la brigada. Això ja 

hem fet una reunió i n’haurem de fer més. Tota la part de turisme també diem doncs aprofiteu 

el cap de setmana que la Fageda està preciosa i després a la nit Lluèrnia. És això intentem 

agafar moltes coses perquè aquella nit Olot es transforma. Inclòs amb els restaurants, ells ja 

molts ofereixen menús ràpids... 

Pressupost és mixt públic i privat no? 

Sí són uns 80- 90.000 euros de pressupost. No sé si Sismògraf et va dir quin pressupost tenen, 

però... 

En general com ho feu pels tràmits legals de Lluèrnia? 

És una associació cultural i té els seus estatuts i després a tota la gent que hi participa signem 

convenis o acords de col·laboració. És l’enllaç legal que tenim. A partir d’un acord de 

col·laboració doncs ens presenten factures a nom de Lluèrnia amb el material, però nosaltres 

no hi guanyem res, el que rebem és el que gastem i ja està. 
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Teniu un conveni amb l’ajuntament? M’ho van explicar l’altre dia quan vaig anar a 

urbanisme. Us deixen tots els espais d’Olot? 

Sí, nosaltres fem una instància demanat ocupar l’espai públic. 

No demaneu un espai concret? Demaneu tot el centre d’Olot? 

No recordo com ho fem. Ho sigui si tu vols qualsevol cosa al carrer has de fer una instància en 

el cas de LLuèrnia crec que és per tot el centre. Però per exemple si anem a Sant Francesc ens 

hem de posar d’acord amb el parc natural. Juntament amb l’ajuntament s’envien cartes a tota 

la gent amb els carrers que estaran tallats, per això ara 4 mesos abans ja comencem a definir el 

recorregut, per saber aquest carrer no es podrà aparcar. Per què tot això l’ajuntament ho ha 

de saber: horari en què un carrer estarà tallat, no es podrà aparcar. 

Va, ara l’últim, si haguessis de donar un consell a una persona que vol muntar unf estival a 

Olot què li diries? 

A qui has entrevistat? 

Al Sismògraf, entrevistaré al petit Format i potser al Mini.  

A sí, això també està bé. A veure en Sismògraf i nosaltres som ben diferent de funcionament. 

Per fer un festival a Olot els hi diria que comptin amb la gent i que escoltin a la gent i les 

necessitats que hi puguin haver i dins les necessitats el que tu pots aportar per sumar per tenir 

un plus més i de mes cultura, més activitats, més obertura, més connexions amb l’exterior i 

més riquesa personal. La cultura sempre és més riquesa personal i més benestar. Si una ciutat 

és rica culturalment vol dir que això influencia el dia a dia en la persona. Això és personal meu 

perquè a Lluèrnia tants caps tants barrets. Si que hi ha festivals concrets per determinat públic, 

però els altres que arribin a molta gent. I també poder-te implicar, jo trobo que Lluèrnia és 

perfecte. Si t’impliques en diferents col·lectius, això arriba a tothom. No és allò que muntes 

una cosa i tots som els mateixos. Per exemple, ara tindrem una instal·lació d’un senyor que es 

jubilat que ens va presentar la seva instal·lació, que està molt bé, perquè un jubilat estarà 

convivent en un mateix festival que un altre que hi viu professional d’això amb uns nens de 

tres anys amb una associació de veïns i uns altres que s’estan obrint en el món laboral. Tot això 

conviurà en el mateix festival. Llavors nosaltres la feina que tenim és  lligar tot això, mantenir 

la qualitat i que cada vegada et sorprengui i donar suport tècnic i logístic. Però sense tancar 

portes, que el final sempre n’hem de tancar perquè aquest any vàrem rebre 70 i pico 

d’instal·lacions i només hi havia lloc per 15. Després fem servir diferents criteris per decidir. 
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ANNEX III 

Entrevista a Joan Martí, Petit Format 

Quina és la història del Petit Format? 

El Petit Format neix el 2014 quan en Xevi Rossell (codirector i cofundador del Petit Format) em 

va venir i em va dir que tenia una idea per una mostra d’ Olot. Feia uns anys amb en Xevi 

havíem anat a un festival de teatre on vam veure algunes obres de petit format i ens va 

agradar molt la proposta. Doncs al cap d’uns anys això, em ve en Xevi i em diu que seria molt 

bona idea organitzar una mostra a Olot, de teatre de petit format, portar companyies 

professionals en espais doncs, bé, més petits amb aforament reduït. A partir d’aquí va, crear la 

companyia “Una càpsula de teatre”, que és una associació formada per diferents actors, actius 

i directors provinents de diferents formacions teatrals de la Garrotxa: els catòlics, l’orfeó... 

amb ganes de tirar endavant el projecte. I el vam tirar endavant.  

Com va evolucionar fins avui?  

Doncs al principi no era un festival era una mostra, és a dir, poques companyies. Diria que el 

primer any eren quatre o cinc i ara ja som un festival amb no només propostes dins el festival 

que també portem activitats a les escoles i instituts i en algunes de les últimes edicions tenim 

fins i tot produccions pròpies de “La càpsula de teatre”.  

Quins aspectes destacaries de les programacions, és a dir, noves propostes, itineraris, 

activitats...? 

Doncs segurament el que t’he dit de portar obres de microteatre a les escoles i als instituts. 

Aquest any per exemple la companyia Sal i Pebre va representar tres obres de microteatre a 

l’IES Garrotxa i a l’Escola Pia.  

A quin públic va dirigit el festival? 

El petit format és per tothom. Jo crec que a més els temes que tracta són molt d’actualitat i 

que et pot agradar més o menys però segur que no et deixarà indiferent. I a més a més des del 

2016 el Petit Format col·labora amb Rialles que escull i programa l’obra per els més petits per 

així assegurar la qualitat de l’espectacle.  

Quins espais escènics utilitzeu? 

Els espais escènics intentem no repetir-los, “bueno·” i cada any sorprendre amb llocs especials 

i diferents on fer les diferents obres. A veure, per escollir l’espai primer mirem quines són les 

característiques de cada obra, les necessitats tècniques, l’estil... i després anem col·locant-les 

als espais on encaixin.  

Quins recursos de comunicació feu servir?  

La comunicació... sé que tenim el programa de mà que el repartim a diferents punts d’Olot un 

temps abans de l’inici del festival, després, “Una càpsula de teatre” té una pàgina web i el 

festival El Petit Format també. Després estem a Facebook, Instagram i Twitter. I també quasi 

cada any tenim el vídeo de presentació del festival.  
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De quin pressupost disposeu i quins tràmits legals heu de seguir? 

Doncs el pressupost és mig mig. Una part és subvenció de l’Ajuntament d’Olot i l’altre 

d’espònsors privats del nucli antic d’Olot ja que el festival es sol centralitzar allà. Ah sí, i a més 

també tenim els ingressos de les entrades del festival tot i que és un percentatge molt petit 

dels ingressos.  
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ANNEX IV 

Entrevista a Andreu Oliveres, El Mini    
 

De: abarnera4@gmail.com 

Data: 1 de setembre de 2019, 23:01:11 CEST 

Per a: Bilbo Saquet 

Tema: Info ELMINI 

 

Bones, t’envio allò que em vas demanar. 

- Evolució del festival 

El MINI va començar amb un triple concert a l’Orfeo d’Olot, a partir d’aquí, va anar creixent en 

actuacions, dates i ambició. Crec que la primera edició es va fer d’una manera força amateur 

(en el millor sentit de la paraula), una forma de treballar que encara avui conservem, amb més 

persones a l’organització i amb molts més recursos econòmics, però amb el mateix esperit 

inicial. Després de la primera edició, a part del dissabte, es van començar a fer concerts els 

divendres i més tard també els dijous. En les seguents edicions el festival es va celebrar en dos 

caps de setmana consecutius, fins a arribar al format actual, on el festival comença un dijous i 

acaba un diumenge. 

Del triple concert de la primera edició, hem passat als divuit concerts de ELMINI 19. Del 100 

espectadors als 1500. 

- Aspectes a destacar de la següent edició 

Justament aquesta setmana hem començat a planificar ELMINI 20, que volem que sigui 

especial perquè serà la edició número 10. Per celebrar-ho, a part de voler portar artistes, cada 

vegada més importants, ens agraderia repetir algun dels concerts que més han significat pel 

festival. A part, sempre treballem amb tres branques: artistes consagrats i coneguts pel gran 

públic, artistes igual de bons però més desconeguts i amb grups emergents. 

 

- Públic 

Creiem que el festival esta adreçat a qualsevol tipus de públic a qui li agradi la música. 

El nostre públic es divideix gairebé al 50% entre gent d’Olot i comarca, i gent de fora, 

especialment d’Osona i Barcelona. 

Potser no es un festival expressament dirigit a nens, però també hi són benvinguts, de fet, a 

cada edició n’hi ha més. 

 

- Espais 

Al festival, des de fa uns anys treballem amb els mateixos espais: Orfeo Popular, Sala Torin, 

Casino Olotí, Can Trincheria, Museu dels Sants, RCR Arquitectes, Bar Bruixes, Bar Líquid i 

sobretot els més especials per nosaltres: els menjadors paticulars de alguns amics del festival, 

que ens els cedeixen generosament per muntar-hi els “Concerts d’estar per casa”. 
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- Comunicació 

La comunicació del MINI es basa en mitjans de locals de prensa escrita, radio i televisió  i 

sobretot en xarxes socials, especialment Instagram i Facebook. 

 

- Finançament 

Bàsicament tenim dues línies de finançament, una es les subvencions, sobretot de 

l’ajuntament d’Olot, a més de la Diputació de Girona i la Generalitat, i l’altra és la venda 

d’entrades als concerts del festival. 

Espero que amb això sigui suficient, i si necessites res més digues-ho 

 

Andreu 
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ANNEX V 

Llista de persones amb qui vaig consultar algun aspecte de la organització del festival: 

- Ramon Almeda, dissenyador gràfic. 

- Fabrizio Balardo, treballador del departament comercial de Silent Silent.  

- Neus Banal, treballadora de Via Pública de l’Ajuntament d’Olot. 

- Lluís Barniol, treballador de Parèntesis.. 

- Tena Busquets, directora del Teatre Principal d’Olot. 

- Jordi Cargol, alcalde de Sant Jaume de Llierca.  

- Jordi Dorca, codirector de curt.doc, programador del Museu del Cinema de Girona i 

gestor cultural. 

- Jordi Espigulé, treballador de Curós-Espigulé. 

- Santi Guillemon, treballador de l’IMELO 

- David Jané, propietari de Volcànic web. 

- Jacint Juanola, ex-propietari d’Ambulàncies Garrotxes.  

- Cristian Martí, director d’operacions de Forza Seguirad S.L. 

- Margarita Miró, treballadora de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Olot. 

- Met Moliné, membre de l’organització de l’Aoapix. 

- Quim Morera, cofundador i propietari de Clip. 

- Josep Quintana, ex-director del Mini, gestor cultural i senador.  

- Mercè Soler, propietària de Ca la Flora. 

- Joana Solà-Morales, neta de la família Solà-Morales. 

- Miquel Torrent, treballador de Via Pública de l’Ajuntament d’Olot. 

- Jacint Vinyoles, fundador i gerent de Videocinema. 
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ANNEX VI 

Poden consultar el document a les pàgines següents: 
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ANNEX VII 

Poden consultar el document a les pàgines següents. 
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ANNEX VIII 

Poden trobar el document a la pàgina següent: 
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ANNEX IX 

Poden trobar el document a la pàgina següent:  
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