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GESTIÓ MUSICAL - CURS ONLINE. 2020-2021 

 

La gestió musical es troba en un constant procés de canvi. Les formes tradicionals 

conviuen amb les noves tecnologies i, en moltes ocasions, la clau de l'èxit es troba en 

l'adequada combinació de les dues tendències. 

Aquest curs ofereix una visió pràctica, completa i exhaustiva de tots els factors que 

intervenen en la gestió musical. Els assistents podran aprendre les bases teòriques però 

també adquirir els coneixements pràctics, que compartiran amb els experts en cada 

matèria. 

El disseny de les sessions del curs està pensat perquè els assistents adquireixin els 

coneixements bàsics però també perquè les persones que ja tenen nocions puguin 

aprofundir i resoldre dubtes sobre cadascuna de les matèries, gràcies a l'acurada selecció 

dels professionals que impartiran les diferents sessions. A més, s'oferirà documentació 

professional i consells de primera mà per part d'aquests experts, així com un espai per 

resoldre dubtes. 

Per altra banda, el curs es complementa amb classes magistrals on destacats experts 

analitzaran en detall alguns dels aspectes cabdals de la indústria musical. 

 

Disseny i coordinació.- Salvador González 
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TEMARI 
 
1.- Registre d’una cançó, societats d’autor, contractes (I) - 10/11/2020 - José Ramón Gil 

2.- Registre d’una cançó, societats d’autor, contractes (II) - 17/11/2020 - José Ramón Gil 

3.- Sponsors i mecenes - 24/11/2020 - Miquel Fernández 

4.- Contractes en la indústria musical (I) - 01/12/2020 - José Ramón Gil 

5.- Contractes en la indústria musical (II) - 15/12/2020 -José Ramón Gil 

6.- Finançament col·lectiu / crowfunding - 12/01/2021 - Valentí Acconcia. 

7.- L'autoedició - 19/01/2021 - David Mullor 

8.- Formes jurídiques per a professionals de la cultura (I) - 26/01/2021- Cristina Calvet 

9.- Formes jurídiques per a professionals de la cultura (II) – 02/02/2021 – Cristina Calvet 

10.- Les editorials i els seus contractes (I) - 09/02/2021 - José Ramón Gil 

11.- Les editorials i els seus contractes (II) - 16/02/2021 - José Ramón Gil 

12.- Promoció (I) - Mitjans de comunicació - 23/02/2021 - Marc Tapias 

13.- Promoció (II) - Xarxes socials - 02/03/2021 - Marc Tapias 

14.- L'actuació en directe (I) - Concerts i festivals - 09/03/2021 - Xavier Carbonell 

15.- L'actuació en directe (II) - Elaboració d'un pressupost - 16/03/2021 - Xavier Carbonell 

16.- Management i booking - 23/03/2021 - Miquel Fernández 

17.- L'estudi de gravació: usos, com optimitzar la inversió - 06/04/2021 - Kiko Caballero  

18.- El paper del productor i del tècnic de so - 13/04/2021 - Kiko Caballero  

19.- El rider tècnic - 20/04/2021 - Kiko Caballero  

20.- Distribució digital - 27/04/2021 - Ismael Comas  

 

MASTER CLASS: 
 
1.- Com ser músic i no defallir en l'intent - 19/01/2020 - Pau Rodríguez  

2.- Visió pràctica del món editorial en el sector de la música - 16/02/2021 - Rosa Vizcaíno 

3.- Com presentar una proposta a un festival / mercat / fira - 09/03/2021 - Marc Lloret 
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SESSIÓ 1. 
Ja tinc una cançó, quin és el següent pas? Registre d’una cançó, societats d’autor, 
contractes (I) 
Dimarts, 10 de novembre de 2020 – De 18h a 21h 

1.- La propietat intel·lectual en el seu context: De què parlem quan parlem de propietat 

intel·lectual? Subjecte i objecte de la Propietat Intel·lectual. Tipus d’obra 

2.- Distinció producció/obra  

3.- Drets d’autor i Drets Connexes o afins als Drets d’autors (Artistes intèrprets i 

executants, productors fonogràfics i audiovisuals) Quins drets es generen en un altre 

cas? Duració? Límits d’us i límits temporals. Drets exclusius i drets de simple 

remuneració 

4.- Casos pràctics 

 

• Impartida per José Ramón Gil, advocat (Lex Juridic) (www.lexjuridic.com) Llicenciat 

en dret per la Universitat de Barcelona. Màster en pràctica jurídica per l’Escola Roda 

Ventura (ICAB) i  advocat en exercici des de l’any 1998. Previ a l’exercici de 

l’advocacia va treballar durant set anys en l’àmbit d’una companyia discogràfica 

realitzant tasques d’assessorament jurídic en matèria contractual i jurídic-processal. 

També exerceix com a formador, ponent i articulista en col·laboració amb distintes 

entitats públiques i privades. A través del seu despatx ofereix assessorament jurídic 

integral en l’àmbit de la propietat intel·lectual, propietat industrial, drets d’imatge, know 

how i noves tecnologies, redacció de contractes de les àrees musical, discogràfica, 

editorial, artística, escènica, plàstica, audio-visual i cinematogràfica. 
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SESSIÓ 2.  
Ja tinc una cançó, quin és el següent pas? Registre d’una cançó, societats d’autor, 
contractes (II) 
Dimarts, 17 de novembre de 2020 – De 18h a 21h 

1.- El músic, l´autor i l´intèrpret: Autònom. Assalariat 

2.- Agents a la industria musical 

3.- Les entitats de gestió: Funcions. Serveis. Drets de gestió col·lectiva obligatòria 

4.- Registre  

5.- El copyleft / les llicències Creative Commons 

6.- Casos pràctics 

 

• Impartida per José Ramón Gil, advocat (Lex Juridic) (www.lexjuridic.com) Llicenciat 

en dret per la Universitat de Barcelona. Màster en pràctica jurídica per l’Escola Roda 

Ventura (ICAB) i  advocat en exercici des de l’any 1998. Previ a l’exercici de 

l’advocacia va treballar durant set anys en l’àmbit d’una companyia discogràfica 

realitzant tasques d’assessorament jurídic en matèria contractual i jurídic-processal. 

També exerceix com a formador, ponent i articulista en col·laboració amb distintes 

entitats públiques i privades. A través del seu despatx ofereix assessorament jurídic 

integral en l’àmbit de la propietat intel·lectual, propietat industrial, drets d’imatge, know 

how i noves tecnologies, redacció de contractes de les àrees musical, discogràfica, 

editorial, artística, escènica, plàstica, audio-visual i cinematogràfica. 
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SESSIÓ 3.  
Sponsors i mecenes 
Dimarts, 24 de novembre de 2020 – De 18h a 21h 

1.- Conceptes bàsics de patrocini 

2.- Diferenciació tipologies de patrocinis 

3.-  Presentació proposta patrocini 

4.- Contracte de patrocini 

5.- Cas pràctic 

 

• Impartida per Miquel Fernández, Director de Comunicació i Patrocinis de Clipper’s 

(Festival Cap Roig, Suite Festival, Room Festival entre d’altres) 
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SESSIÓ 4.  
Contractes en la indústria musical (I) 
Dimarts, 1 de desembre de 2020 – De 18h a 21h 

1.- Teoria general del contracte 

1.1.- Formes dels contractes. Escrit/verbal/actes propis 

1.2. - Aspectes generals dels contractes 

1.3. - Interpretació dels contractes 

1.4. - Aspectes especials dels contractes més rellevants per al músic 

2.    - Situacions irregulars dels contractes 

2.2. - Què és incompliment de contracte? 

2.3. - Supòsits habituals 

2.4. - Està justificat l'incompliment? 

2.5. - Què fer davant un possible incompliment? 

2.6. - Necessitat de prova 

2.7. - Resolució de contractes. Causes. Formes 

2.8. - Via judicial: resolució i / o reclamació 

3.- Casos pràctics 

 

• Impartida per José Ramón Gil, advocat (Lex Juridic) (www.lexjuridic.com) Llicenciat 

en dret per la Universitat de Barcelona. Màster en pràctica jurídica per l’Escola Roda 

Ventura (ICAB) i  advocat en exercici des de l’any 1998. Previ a l’exercici de 

l’advocacia va treballar durant set anys en l’àmbit d’una companyia discogràfica 

realitzant tasques d’assessorament jurídic en matèria contractual i jurídic-processal. 

També exerceix com a formador, ponent i articulista en col·laboració amb distintes 

entitats públiques i privades. A través del seu despatx ofereix assessorament jurídic 

integral en l’àmbit de la propietat intel·lectual, propietat industrial, drets d’imatge, know 

how i noves tecnologies, redacció de contractes de les àrees musical, discogràfica, 

editorial, artística, escènica, plàstica, audio-visual i cinematogràfica. 
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SESSIÓ 5. 
Contractes en la indústria musical (II) 
Dimarts, 15 de desembre de 2020 – De 18h a 21h 

1.- Contractes relatius a actuacions. Contractació d'autors i artistes, intèrprets o 

executants 

1.1.- Contractació laboral d'autors i artistes 

1.2.- Contractació mercantil 

1.3.- Facturació i qüestions relatives a impostos 

2.- Contractes discogràfics 

3.- Contracte de management. Contractes de booking 

4.- Contractes 360º 

5.- Contractes de distribució digital 

6.- Casos pràctics 

 

• Impartida per José Ramón Gil, advocat (Lex Juridic) (www.lexjuridic.com) Llicenciat 

en dret per la Universitat de Barcelona. Màster en pràctica jurídica per l’Escola Roda 

Ventura (ICAB) i  advocat en exercici des de l’any 1998. Previ a l’exercici de 

l’advocacia va treballar durant set anys en l’àmbit d’una companyia discogràfica 

realitzant tasques d’assessorament jurídic en matèria contractual i jurídic-processal. 

També exerceix com a formador, ponent i articulista en col·laboració amb distintes 

entitats públiques i privades. A través del seu despatx ofereix assessorament jurídic 

integral en l’àmbit de la propietat intel·lectual, propietat industrial, drets d’imatge, know 

how i noves tecnologies, redacció de contractes de les àrees musical, discogràfica, 

editorial, artística, escènica, plàstica, audio-visual i cinematogràfica. 
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SESSIÓ 6.  
Finançament col·lectiu / Crowdfunding 
Dimarts, 12 de gener de 2021 – De 18h a 21h 

1.- Què és el crowdfunding i tipologia. Definició de crowdfunding. Tipus de crowdfunding. 

17 Plataformes de crowdfunding. Entenent el concepte de pledger. Els diferents 

tractaments fiscals. Crowdfunding i fases de negoci.  

2.- Finançament clàssic i crowdfunding. Crowdfunding de recompensa i inversió. 

Crowdfunding d’inversió i business angels. Crowdfunding de préstec i els bancs. La 

complementarietat. Una nova eina. La generació de comunitat 

3.- Les 20 regles d’or del crowdfunding. Les 6 regles generals del crowdfunding. La regla 

30-90-100. La regla del poder del 100. La regla de les 4 C. La regla de l’equip. La regla 

de la U. La regla 1-3. Las 4 regles sobre el disseny. La regla de la descripció visual. La 

regla de l’objetiu i la durada. La regla de la credibilitat. La regla de la transparència. Les 4 

regles sobre les recompenses. La regla del poder del que és gratis. La regla GTA de les 

recompenses. La regla del mecenes VIC. La regla B2Crowd. Aplicació als projectes 

4.- Les 6 regles sobre la comunicació. La regla de la constància. La regla de la identitat 

virtual. La regla del vídeo 120. La regla de les 4 F. La regla dels altaveus. La regla «en 

viu». Aplicació als projectes 

5.-  Fiscalitat i crowdfunding. El crowdfunding genera obligacions. Recompenses i IVA. 

L’IRPF i l’increment de patrimoni. Com calcular l’IVA de les recompenses. Altres 

possibles costos fiscals 

6.- Eines pel crowdfunding. Introducció a les eines pel crowdfunding. Eines de 

comunicació. Eines de productivitat. Eines d’organització de tasques. Eines d’anàlisi de 

campanya 

 

• Impartida per Valentí Acconcia (Vanacco Crowdfunding Consultant). Valentí Acconcia 

es dedica professionalment al crowdfunding des de l'any 2011, ha cofundat diversos 

projectes en el sector i actualment desenvolupa la seva carrera com a consultor i 

expert independent en la matèria. Treballa amb les principals plataformes de 

crowdfunding del món amb les quals ha recaptat centenars de milers d'euros per als 

seus clients. És autor de Les 20 regles d'or del crowdfunding, un llibre pràctic que 

ajuda a les persones a dissenyar bones campanyes i aconseguir realitzar les seves 

idees. 



 

 

9 

SESSIÓ 7. 
L’autoedició 
Dimarts, 19 de gener de 2021 – De 18.45h a 21.45h 

1. Introducció: La música abans de ser enregistrada. Les discogràfiques del s. XX. L'era 

digital i la globalització. Punt de partida de l'autoedició 

2. Autoedició: Reconèixer-nos com a subjectes i propietaris. Quines tasques fa un 

segell? Quines tasques fa una editorial? 

3. Autoedició amb forma jurídica: Alta d'una entitat jurídica. Publicar el primer disc. Editar 

el primer disc. Vies d'ingrés i despeses 

4. Autoedició sense forma jurídica: Fàbriques de discs amb serveis addicionals. Segells 

discogràfics que publiquen per encàrrec. Distribuïdores digitals 

5. Internet i l'autoedició: Eines i aplicacions que fan petits miracles 

 

• Impartida per David Mullor, músic i productor fonogràfic. La seva experiència com a 

músic autoeditat el va portar a participar i aprendre en diferents projectes discogràfics 

com ara Gat Records i Right Here Right Now. L’any 2014 funda Microscopi, un segell 

de proximitat que trenca amb les fórmules més arrelades de la indústria i proposa 

altres escenaris de relació i equilibri entre les tasques d’una productora i la trajectòria 

dels artistes que en formen part. 
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SESSIÓ 8. 
Formes jurídiques per a artistes i professionals de la cultura (I) 
Dimarts, 26 de gener de 2021 – De 18h a 21h 

Quina és l’estructura que més em convé segons els meus ingressos? Com puc facturar 

sense crear una empresa? 

1.- Realitat de sector. Que son les anomenades “Cooperatives d’Artistes”? Històric. 

Constitució de Formes jurídiques que responen a la realitat artística dels seus membres 

2.- Diferenciació bàsica entre una societat civil i una societat Mercantil 

3.- Societats civils: a) Associació. b) Fundació. c) Societat Civil Privada, SCP. Perquè la 

societat Civil Privada ha deixat de ser una opció interessant?  

4.- Resolució de cas pràctic a treballar a classe sobre aquestes tres societats civils 

5.- Contractació artística per compte d’altre. Règim General d’Artistes. Convenis 

col·lectius del sector 

6.-Contractació per compte propi 

7.- Formes jurídiques en les que poder constituir-se. Requisits, obligacions  i 

Conseqüències 

8.- Tipus de contracte (mínims contractuals aplicables a aquest sector / Laboral, mercantil 

o civil). Contingut i recomanacions a negociar 

 

• Impartida per Cristina Calvet, advocada. Advocada especialitzada en Dret de la 

Propietat Intel·lectual i coneixedora del funcionament del sector artístic i cultural. El 

seu primer contacte professional amb aquest sector va ser assessorant a l’Associació 

Professional de Representants, Promotors i Managers de Catalunya (ARC)en l'àmbit 

de la música. Ha treballat al Fòrum Universal de les Cultures BARCELONA 2004, SA 

com a advocada responsable i assignada al departament de Producció d’espectacles. 

Actualment i des de fa 10 anys assessora legalment en l'àmbit de les arts escèniques 

i audiovisuals a l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya, AADPC. 

Tanmateix, combina l’exercici de la professió amb una àmplia trajectòria com a 

docent. Ha cursat el Doctorat en Dret a la Universitat de Barcelona; atorgant-li el 

Diploma en Estudis de Dret Avançats (DEA) – Suficiència investigadora. 
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SESSIÓ 9. 
Formes jurídiques per a artistes i professionals de la cultura (II) 
Dimarts, 2 de febrer de 2021 – De 18h a 21h 

Quina és l’estructura que més em convé segons els meus ingressos? Com puc facturar 

sense crear una empresa? 

1.- Societats Mercantils: a) Societat de Responsabilitat Limitada, SRL. b) Societat 

Anónima, SA. c) Societat Cooperativa 

2.- Realitat del Music versus les societats Cooperatives d’artistes. Quines son legals. 

Casuística. Legalitat i tractament d’aquestes per part d’Inspecció de Treball 

3.- Resolució de cas pràctic a treballar a classe sobre aquestes tres societats mercantils i 

qüestions relacionades  amb aquestes 

 

• Impartida per Cristina Calvet, advocada. Advocada especialitzada en Dret de la 

Propietat Intel·lectual i coneixedora del funcionament del sector artístic i cultural. El 

seu primer contacte professional amb aquest sector va ser assessorant a l’Associació 

Professional de Representants, Promotors i Managers de Catalunya (ARC)en l'àmbit 

de la música. Ha treballat al Fòrum Universal de les Cultures BARCELONA 2004, SA 

com a advocada responsable i assignada al departament de Producció d’espectacles. 

Actualment i des de fa 10 anys assessora legalment en l'àmbit de les arts escèniques 

i audiovisuals a l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya, AADPC. 

Tanmateix, combina l’exercici de la professió amb una àmplia trajectòria com a 

docent. Ha cursat el Doctorat en Dret a la Universitat de Barcelona; atorgant-li el 

Diploma en Estudis de Dret Avançats (DEA) – Suficiència investigadora. 
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SESSIÓ 10.  
Les editorials i els seus contractes (I) 
Dimarts, 9 de febrer de 2021 – De 18h a 21h 

1.- Introducció als drets d'autor 

2.- Editorials 

3.- Societats de gestió col·lectiva (SGAE) 

4.- Tipus de drets que es gestionen 

4.1.- Drets morals 

4.2.- Drets econòmics derivats de l'explotació (drets patrimonials) 

5.- Tasques 

5.1.- Registres 

5.2.- Negociacions de permisos 

5.3.- Gestió de drets 

5.4.- Reclamació 

5.5.- Composició per a tercers 

6.- Casos pràctics 

 

• Impartida per José Ramón Gil, advocat (Lex Juridic) (www.lexjuridic.com) Llicenciat 

en dret per la Universitat de Barcelona. Màster en pràctica jurídica per l’Escola Roda 

Ventura (ICAB) i  advocat en exercici des de l’any 1998. Previ a l’exercici de 

l’advocacia va treballar durant set anys en l’àmbit d’una companyia discogràfica 

realitzant tasques d’assessorament jurídic en matèria contractual i jurídic-processal. 

També exerceix com a formador, ponent i articulista en col·laboració amb distintes 

entitats públiques i privades. A través del seu despatx ofereix assessorament jurídic 

integral en l’àmbit de la propietat intel·lectual, propietat industrial, drets d’imatge, know 

how i noves tecnologies, redacció de contractes de les àrees musical, discogràfica, 

editorial, artística, escènica, plàstica, audio-visual i cinematogràfica. 
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SESSIÓ 11. 
Les editorials i els seus contractes (II) 
Dimarts, 16 de febrer de 2021 – De 18.45h a 21.45h 

Quins tipus de contractes ofereix una editorial? Quins són els diferents drets que cedeix 

un autor a una editorial? Per a què serveix una editorial?  

1.- Tipus de contractes 

1.1.- Entre autor i editorial: Encàrrec d'obra. Contracte d'edició 

1.2.- Entre editorials: 

1.2.1.- Contracte d'administració 

1.2.2.- Contracte de coedició 

1.2.3.- Contracte de subedició 

2.- Fonts d'ingressos / Hàbits de consum / Repartició dels drets recaptats 

2.1.- TV 

2.2.- Ràdio 

2.3.- Internet 

2.4.- Directes (sales i festivals) 

2.5.- Locals públics 

2.6.- Venda de suports 

3.- Casos pràctics 

 

• Impartida per José Ramón Gil, advocat (Lex Juridic) (www.lexjuridic.com) Llicenciat 

en dret per la Universitat de Barcelona. Màster en pràctica jurídica per l’Escola Roda 

Ventura (ICAB) i  advocat en exercici des de l’any 1998. Previ a l’exercici de 

l’advocacia va treballar durant set anys en l’àmbit d’una companyia discogràfica 

realitzant tasques d’assessorament jurídic en matèria contractual i jurídic-processal. 

També exerceix com a formador, ponent i articulista en col·laboració amb distintes 

entitats públiques i privades. A través del seu despatx ofereix assessorament jurídic 

integral en l’àmbit de la propietat intel·lectual, propietat industrial, drets d’imatge, know 

how i noves tecnologies, redacció de contractes de les àrees musical, discogràfica, 

editorial, artística, escènica, plàstica, audio-visual i cinematogràfica. 
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SESSIÓ 12.  
Promoció (I). Els mitjans de comunicació 
Dimarts, 23 de febrer de 2021 – De 18h a 21h 

1.- Que és i que no és una agencia de comunicació. Tot és comunicació 

2.- Objectius 

3.- Com promocionar la cultura 

4.- Funcions d’un departament de comunicació 

5.- Els esdeveniments 

6.- La publicitat i les col·laboracions 

7.- Requeriments de la premsa escrita 

8.- Requeriments de la televisió 

9.- Requeriments de la ràdio 

10.- Relació amb els mitjans 

11.- Valors del departament de comunicació 

12.- La comunicació en temps del Covic 

13.- Imatge 

 

• Impartida per Marc Tapias (En Silencio). Soci i director d’En Silencio, agencia de 

comunicació especialitzada en cultura, espectacle i societat. En els més de 10 anys 

d’experiència al front d’En Silencio ha estat cap de premsa d’esdeveniments com 

BAM, Cruïlla, Festival del Mil·lenni, MMVV, Festival Jardins de Cap Roig, SOS 4.8, 

Beefeater In-Edit o Mont-real ciutat convidada a la Mercè, així com de Ticketea 

Codetickets, per accions especials de Balearia, Levi’s, Coty o Euroleague, i de 

concerts d’artistes com Julio Iglesias, Janet Jackson, The Beach Boys, Spandau 

Ballet, Kiss  o Metallica d’entre molts d’altres. 
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SESSIÓ 13.  
Promoció (II). Les xarxes socials 
Dimarts, 2 de març de 2021 – De 18h a 21h 

1.- Xarxes socials. Estat actual. Facebook.  Twitter. Linkedin. Google plus. Instagram. 

Youtube i similars. Snapchat. Meneame. Periscope – meerkat. Reddit – imgur 

2.- Evolució i consideracions futures 

3.- El Community Manager. Persona i personatge. Externalització 

4.- Objectius. Volum vs qualitat. El target 

5.- Contingut vs PR 

6.- Eines per mesurar 

7.- Publicitat 

8.- Coordinació de la comunicació 

 

• Impartida per Marc Tapias (En Silencio). Soci i director d’En Silencio, agencia de 

comunicació especialitzada en cultura, espectacle i societat. En els més de 10 anys 

d’experiència al front d’En Silencio ha estat cap de premsa d’esdeveniments com 

BAM, Cruïlla, Festival del Mil·lenni, MMVV, Festival Jardins de Cap Roig, SOS 4.8, 

Beefeater In-Edit o Mont-real ciutat convidada a la Mercè, així com de Ticketea 

Codetickets, per accions especials de Balearia, Levi’s, Coty o Euroleague, i de 

concerts d’artistes com Julio Iglesias, Janet Jackson, The Beach Boys, Spandau 

Ballet, Kiss  o Metallica d’entre molts d’altres. 
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SESSIÓ 14. 
L’actuació en directe (I). Concerts i festivals 
Dimarts, 9 de març de 2021 – De 18.45h a 21.45h 

1.- Planificació i estudi. Anàlisi territorial. Anàlisi social. Anàlisi de la competència 

2.- Contractes, permisos i llicències 

3.- Promoció i publicitat. Venda d’entrades 

4.- Selecció de sales i / o recintes 

5.- Avaluació de rider del local i del grup 

6.- Producció del projecte 

7.- Timings i logística 

8.- Tancaments comptables i administratius 

 

• Impartida per Xavier Carbonell. Soci fundador de l’empresa Sitback Produccions SL, 

dedicada a la producció d’espectacles musicals, al management i al món discogràfic.  

Actualment, el principal projecte que desenvolupa és el Vida, Festival Internacionals 

de Vilanova i la Geltrú, un festival nascut l’any 2014, que acull anualment a més de 

30.000 persones i que ha estat mereixedor dels més distingits reconeixements tant a 

nivell nacional com estatal. Anteriorment, havia exercit de Secretari de l’associació La 

Medusa que, durant deu edicions, va portar a terme -també a la capital de Garraf- el 

festival Faraday. 
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SESSIÓ 15. 
L’actuació en directe (II). Elaboració d’un pressupost 
Dimarts, 16 de març de 2021 – De 18h a 21h 

1.- Elaboració detallada del pressupost d’un festival 

2.- Recerca de finançament públic. Subvencions i ajuts estatals i locals 

3.- Recerca de finançament privat. Sponsors i marques 

 

• Impartida per Xavier Carbonell. Soci fundador de l’empresa Sitback Produccions SL, 

dedicada a la producció d’espectacles musicals, al management i al món discogràfic.  

Actualment, el principal projecte que desenvolupa és el Vida, Festival Internacionals 

de Vilanova i la Geltrú, un festival nascut l’any 2014, que acull anualment a més de 

30.000 persones i que ha estat mereixedor dels més distingits reconeixements tant a 

nivell nacional com estatal. Anteriorment, havia exercit de Secretari de l’associació La 

Medusa que, durant deu edicions, va portar a terme -també a la capital de Garraf- el 

festival Faraday. 
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• SESSIÓ 16. 
Introducció al management i el booking 
Dimarts, 23 de març de 2021 – De 18h a 21h 

- Conceptes bàsics management i booking 

- Funcionament empresa de management i Booking  

- Gestió carrera d’un artista 

- Gestió actuació musical  

- Anàlisi Contracte / Rider d’un artista 

 

• Impartida per Miquel Fernández, Director de Comunicació i Patrocinis de Clipper’s 

(Festival Cap Roig, Suite Festival, Room Festival entre d’altres) 
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SESSIÓ 17. 
L’estudi de gravació: usos, com optimitzar la inversió 
Dimarts, 6 d’abril de 2021 – De 18h a 21h 

1.- L'estudi de gravació. 1.1.- Finalitat general de l'estudi de gravació. 1.1.2.- Formes i 

acústica (sonorització i insonorització) 1.2.- Tipus d'estudi de gravació. (Gravació, mescla, 

mastering) 1.3.- Material clau. 1.3.1.- Micrófonos i previs. 1.3.2.- Eq, dinàmica i FX més 

usats. 1.4.- Software. 1.4.1.- Daw’s. 1.4.2.- Plugins 

 2.- Ens muntem un home estudi?  2.1.- Ordinadors. 2.2.- Software. 2.3.- Acústica? 2.4.- 

Micròfons i previs. 2.5.- Que puc fer doncs, quines són les limitacions? 

3.- Que passa amb els tècnics? 3.1- .Exemples tècniques d'enregistrament. 3.2.- 

Exemples tècniques de mescla. 3.3.- Mastering ni pensar-ho... 3.4.-Tipus de tècnics.  

4.- Pressupostos estudis Barcelona. 4.1.- Pressupostos estudis. 4.2.- Pressupostos 

mescles. 4.3.- Pressupostos mastering. 4.4.- Pressupostos tècnics freelance 

5.- Producció musical. 5.1.-Tipus de producció musical. 5.2.- Pla de producció 

 

• Impartida per Kiko Caballero, productor, mesclador i enginyer de so.  Ha treballat en 

els últims anys en multitud de projectes amb diferents artistes, discogràfiques i 

productores com: Chano Domínguez, Paquito D'Rivera, Fernando Trueba, Carlos 

Saura , Jorge Pardo, Lizz Wright, Soledad Giménez, Taller de Músics, Warner Music 

Spain, EMI Music Spain, Santiago Auserón, Manel, Andrea Motis, Joan Diaz, 

Txarango, Carles Benavent, Javier Colina, Marc Miralta, Martirio, Las Migas, 

Dorantes, Duquende, Josemi Carmona, Niño Josele, i un llarg etcètera. Ha sonoritzat 

en festivals com: Festival de Jazz de Sant Sebastià, Roma, París, Hong Kong, 

Barcelona, Sardenya, Madrid, Saragossa, Estocolm, Tallin, etc. Des de fa 8 anys 

exerceix de professor en una de les escoles més prestigioses del món, SAE Institute, 

on imparteix classes de so, so directe i producció musical, a més de donar 

masterclasses puntuals de so a diferents institucions públiques i privades de 

Barcelona. El 2014 munta el seu propi estudi, Hitmakers studio, on treballa tot el 

procés de producció, des de l'enregistrament fins al mastering de la mà del seu soci 

Marc Rostagno.  
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SESSIÓ 18. 
El paper del productor i del tècnic de so 
Dimarts, 13 d’abril de 2021 – De 18h a 21h 

1.- Què és la producció musical? 

2.- Història de la producció musical 

3.- Fases de la producció musical. 3.1.- Composició. 3.2.- Preproducció. 3.3.- Producció. 

3.4.- Postproducció 

4.- Tasques dins de la producció musical: Compositor / lletrista, Arranjador, músic Estudi, 

Director musical, enginyer de gravació, enginyer de mescles, enginyer de Mastering, 

empresa replicació Mecànica. 

5.- El productor musical. 5.1.- Tasques musicals. 5.2.- Programació midi (seqüenciació). 

5.3.- Coneixement tècnic. 5.4.- Psicologia aplicada. 5.5.- Habilitats de direcció i 

planificació. 5.6.- Treball comptabilitat 

6.- El músic 

7.- Budgeting 

8.-Tipus de producció musical: Remix, Remake, Cover, Producció in-house, La producció 

per comanda 

 

• Impartida per Kiko Caballero, productor, mesclador i enginyer de so.  Ha treballat en 

els últims anys en multitud de projectes amb diferents artistes, discogràfiques i 

productores com: Chano Domínguez, Paquito D'Rivera, Fernando Trueba, Carlos 

Saura , Jorge Pardo, Lizz Wright, Soledad Giménez, Taller de Músics, Warner Music 

Spain, EMI Music Spain, Santiago Auserón, Manel, Andrea Motis, Joan Diaz, 

Txarango, Carles Benavent, Javier Colina, Marc Miralta, Martirio, Las Migas, 

Dorantes, Duquende, Josemi Carmona, Niño Josele, i un llarg etcètera. Ha sonoritzat 

en festivals com: Festival de Jazz de Sant Sebastià, Roma, París, Hong Kong, 

Barcelona, Sardenya, Madrid, Saragossa, Estocolm, Tallin, etc. Des de fa 8 anys 

exerceix de professor en una de les escoles més prestigioses del món, SAE Institute, 

on imparteix classes de so, so directe i producció musical, a més de donar 

masterclasses puntuals de so a diferents institucions públiques i privades de 

Barcelona. El 2014 munta el seu propi estudi, Hitmakers studio, on treballa tot el 

procés de producció, des de l'enregistrament fins al mastering de la mà del seu soci 

Marc Rostagno.  
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SESSIÓ 19. 
El rider tècnic 
Dimarts, 20 d’abril de 2021 – De 18h a 21h 

1.- Revisió de l'staff tècnic i les seves funcions segons la producció. 1.1.- En sales de 

concert petites i mitjanes. 1.2- En sales de concert grans, teatres i auditoris. 1.3.- En 

festivals 

2.- Revisió del material tècnic en la sonorització d'un espectacle base. 2.1.- Equip de P.A. 

2.2.- Equip de Monitorització. 2.3.- Equip de control (taules de mescla) 2.4.- Microfonia i 

altres. 2.5.- Backline 

3.-  Definició de Rider. Estructura i contingut. 3.1.- Definició de rider. 3.2.- Estructura del 

rider i presentació. 3.2.- Priorització / gestió del contingut 

4.- Seguiment del rider. Responsables de la seva distribució i lectura. 4.1.- Qui dissenya 

el rider? 4.2.- Qui l'envia? Formats de distribució. 4.2.1.- De la producció a la formació. 

4.2.2.- De la formació a la producció. 4.3.-  Recepció. Formes de lectura segons la 

competència del receptor. 4.3.1.- Músic / responsable tècnic de la formació. 4.3.2.- 

Promotor. 4.3.3.- Responsable tècnic de la producció 

5.- Contraraider. 5.1.- Què és el contraraider i qui el redacta. 5.2.- Com negociar un rider, 

tècniques de redacció de contraraiders 

6.- Responsabilitats. 6.1.- Revisió del contracte. Compliment del rider 

 

• Impartida per Kiko Caballero, productor, mesclador i enginyer de so.  Ha treballat en 

els últims anys en multitud de projectes amb diferents artistes, discogràfiques i 

productores com: Chano Domínguez, Paquito D'Rivera, Fernando Trueba, Carlos 

Saura , Jorge Pardo, Lizz Wright, Soledad Giménez, Taller de Músics, Warner Music 

Spain, EMI Music Spain, Santiago Auserón, Manel, Andrea Motis, Joan Diaz, 

Txarango, Carles Benavent, Javier Colina, Marc Miralta, Martirio, Las Migas, 

Dorantes, Duquende, Josemi Carmona, Niño Josele, i un llarg etcètera. Ha sonoritzat 

en festivals com: Festival de Jazz de Sant Sebastià, Roma, París, Hong Kong, 

Barcelona, Sardenya, Madrid, Saragossa, Estocolm, Tallin, etc. Des de fa 8 anys 

exerceix de professor en una de les escoles més prestigioses del món, SAE Institute, 

on imparteix classes de so, so directe i producció musical, a més de donar 

masterclasses puntuals de so a diferents institucions públiques i privades de 

Barcelona. El 2014 munta el seu propi estudi, Hitmakers studio, on treballa tot el 
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procés de producció, des de l'enregistrament fins al mastering de la mà del seu soci 

Marc Rostagno.  
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SESSIÓ 20. 
Distribució digital 
Dimarts, 27 d’abril de 2021 – De 18h a 21h 

1.- Breu repàs de la història de la indústria musical i com hem arribat fins al mercat     

digital avui en dia 

2.- Com funciona una distribuïdora digital (tipus de distribuïdores) i com circula el 

contingut 

3.- Models de consum digitals 

4.- Breu introducció sobre els diferents tipus de contractes al mercat digital 

5.- Royalties, fluxos, actors que intervenen 

6.- DSP´s (plataformes) 

7.- Trade MKT (Màrqueting dintre de les plataformes) 

• Impartida per Ismael Comas, cap d’operacions per a Amèrica Llatina i Espanya de 

Ditto Music. Amb una carrera que abasta més de dues dècades com a professional en 

la indústria de la música, té un ampli coneixement de el sector discogràfic i de 

l'ecosistema digital. Ha treballat en diferents discogràfiques com Warner Music, 

Roster Music o K Indústria entre d'altres, sempre en els departaments de vendes i 

màrqueting. El 2008 va realitzar el canvi a l'entorn digital de la mà de The Orchard per 

a Espanya i Itàlia, i també va ser el responsable de l’establiment de Believe a 

Espanya i Amèrica Llatina durant 6 anys. Des del 2018, Ismael és el responsable de 

negoci a Amèrica Llatina i Espanya per a Ditto Music, l’empresa líder en distribució 

digital del Regne Unit amb artistes com Chance the Rapper, Dave, Stormzy, Ian 

Brown, Nil Moliner, Lennis Rodriguez, Gustavo Santaolalla i Los Amigos Invisibles 

entre molts d'altres. 
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MASTER CLASS: 
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Com ser músic i no defallir en l’intent. 
Dimarts, 19 de gener de 2021 – De 17h a 18.30h 

1.- La Fantasia vs. La Realitat 

2.- Organització del Treball 

3.- Treballar per un mateix 

4.- El Do it Yourself vs el Do it Together 

5.- Ups and Downs. Tolerant l’estrès 

6.- Drets laborals del músic 

 

• Impartida per Pau Rodríguez, músic i psicòleg. Com a músic pertany al grup ZA!, és 

membre del Segell Gandula i també del col·lectiu de improvisaicó conduïda Orquesta 

del Caballo Ganador. Amb Za!  han fet més de 600 concerts girant tant en sales com 

en festivals d'Àfrica, Nord-Amèrica, Sud-Amèrica, Àsia, Oceania i Europa. Premi 

Ciutat de Barcelona de Música per la seva tasca pedagògica ent tallers de 

improvisació i filosofia de treball en autoedició i autogestió. Llicenciat en Psicologia 

per la UAB, Màster en Educació Musical i Musicologia per la UAB i Psicoterapeuta 

Cognitiu-Analític. Va realitzar la seva residència clínica en l'Hospital General de 

Catalunya a la Unitat de Psiquiatria i la Unitat de Trastorns de la Personalitat realitzant 

Psicoteràpia Individual, Grupal, Grups psicoeducatius per a pacients i familiars, 

Musicoteràpia, Equinoteràpia i investigació en Trastorns de la personalitat. En 

l'actualitat es dedica a la pràctica privada de psicoteràpia i és vocal de Formació de 

l’Associació Espanyola de Psicoterapia Cognitiu Analítica. 
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Visió pràctica del món editorial en el sector de la música.  
Dimarts, 16 de febrer de 2021 – De 17h a 18.30h 

1.- L’editor musical 

2.- Què fa un editor musical? 

Registre de la composició/obra musical 

Gestió i explotació del seu catàleg musica: (sincronitzacions, adaptacions, arranjaments) 

Assessorament autors i editors 

Recerca de repertori per artistes 

Notificació / reclamació concerts 

Notificació / reclamació usos televisius 

Rescat d’obres pendent de pagament 

Protecció drets autor per usos indeguts 

 

• Impartida per Rosa M. Vizcaíno, llicenciada en Filologia Anglesa per la Universitat de 

Barcelona, va deixar la docència en arribar, ara ja fa mes de 16 anys, a Ediciones 

Musicales Clipper’s, una de les editorials independents mes importants del territori. 

Coordinadora del Departament de Copyright Nacional a Clipper’s des d’aleshores, és 

dins aquesta editorial on ha tingut la oportunitat d’adquirir els coneixements i 

experiència per treballar tant en la gestió de les obres d’autors i compositors de 

diversos estils musicals, com en la coordinació i assessorament d’importants catàlegs 

d’altres editorials. 
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El negoci del directe: models de programació. Festivals i fires 
Dimarts 9 de març de 2021 – De 17h a 18.30h 

1.- Aspectes a tenir en compte 

2.- Com programen festivals i fires 

3.- El negoci del directe 

4.- Festivals 

5.- Fires i mercats 

6.- Festivals i fires – presentar propostes 

7.- Com preparar un showcase 

 

• Impartida per Marc Lloret. Nascut a Barcelona. Actualment compagina el càrrec de 

director artístic del MMVV amb el seu grup, Mishima, del qual n’és membre des dels 

seus inicis. Periodista i músic de formació, la seva trajectòria s’ha forjat en diversos 

projectes relacionats amb la música, fruit de buscar la manera de fer compatibles les 

obligacions de la seva banda amb les  laborals. Això ha fet que compti amb una 

àmpoia experiència en diversos àmbits del negoci de la música i en diversos gèneres 

musicals. Director Artístic del MMVV des de 2011, organitzador del Festival popArb 

des de la seva primera edició, l’any 2005 (Premsa i Programació), membre del grup 

Mishima des de la seva fundació, a l'any 2000, coordinador de la Guia de Música de 

l'Institut Ramon Llull (2007 i 2010), responsable de management Produccions 

ContraBaix (Jazz) 2007-2010, agent de premsa free-lance (Emi, Llibres de l’índex, 

Músiques del Carib) 2006-2007, responsable de projectes d'Indigestió (Festival 

Hipersons, revista Nativa) 2005-2006, cap de premsa del Festival AV (Fuengirola, 

Màlaga) 2004, responsable de management y booking Ventilador Music (World, folk) 

2003-2005, premsa i programació FNAC Triangle 2002, cap de premsa Grijalbo 

Mondadori 2000-2002.  


