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Resum:
Aquest treball planteja analitzar des del periodisme de fonts la comunicació
especialitzada en l’àmbit de la música, i més concretament en l’ensenyament musical.
Consta de dues parts, la primera és un estudi on s’analitza com es comunica actualment
la música des de les escoles i centres musicals. El treball planteja un anàlisi de tres
escoles de Lleida, l’Intèrpret, per ser de recent creació, el Conservatori de Lleida, per
ser una entitat pública, i l’Orfeó lleidatà, per antiguitat. També s’analitza l’Escola
Superior de Música de Catalunya (ESMUC) i el Conservatori Professional de Música i
Dansa de Mallorca, per tal d’observar com comuniquen centres més grans i d’altres
ciutats.
A partir de la investigació i l’observació analitzada i tenint en compte l’especificitat de
la matèria, que és la tesi que planteja el treball, en la segona part del projecte es planteja
un Pla de Comunicació d’una escola de música de nova creació.
Paraules clau:
Periodisme de fonts, comunicació cultural, periodisme especialitzat, pla de
comunicació, estratègia, música, cultura, pedagogia
Abstract:
This dissertation aims to study the specialised communication in music, specifically in
the field of teaching music, from the perspective of source journalism.
The paper consists of two parts. First one evaluates how schools and music academies
communicate music nowadays. This dissertation sets out an analysis of three schools
from Lleida, l'Intèrpret, because of its recent opening, the Conservatory of Lleida, for
being a public administration, and the Orfeó lleidatà, because of its seniority. Besides
these three, there is also an analysis of the Escola Superior de Música de Catalunya
(ESMUC) and the Professional Conservatory of Music and Dance from Mallorca, to see
how bigger schools from other cities communicate.
Considering the investigation and observation previously made, and having in mind the
specificity of this field, which is the thesis that this dissertation contemplates, in the
second part I suggest a Communication Plan for a fictional Music School..
Keywords:
Source journalism, cultural communication, specialised journalism, communication
plan, strategy, music, , culture, pedagogy.
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1. INTRODUCCIÓ
1.1 Motivació
En aquest treball presento una proposta d’elaboració d’un Pla de Comunicació per a una
escola de música fictícia de nova creació, a partir d’un anàlisi realitzat prèviament
d’experiències existents en matèria de comunicació especialitzada en música, des de
l’òptica del periodisme de fonts.
El Periodisme de Fonts és segons Rafael Llano: “aquell que es realitza en els gabinets
de comunicació de les empreses i institucions”. I afegeix: “un periodista de fonts no és
un expert en intervenir amb els mitjans, sinó un divulgador de coneixements experts
entre el gran públic1.
El motiu pel qual m’he decidit per aquesta branca és perquè a la carrera se’ns han donat
els coneixements teòrics de què és un Pla de Comunicació, i hem fet petites estructures,
però no hem tingut l’oportunitat de desenvolupar un Pla de Comunicació de principi a
fi. És per això que m’agradaria esbrinar quines complicacions es poden trobar a l’hora
d’elaborar-ne un sencer i poder crear un projecte real a partir d’aquest.
La meva recerca s’ha basat en la hipòtesi que no és el mateix fer un Pla de Comunicació
per una empresa que per un centre d’educació musical. L’especificitat de la matèria, en
aquest cas la música, dins de l’àmbit de la cultura, té un efecte directe en la planificació
i en les accions que contempla un Pla de Comunicació.
1.2 Objectius
Amb aquest treball pretenc assolir diversos objectius. En primer lloc i com he comentat
anteriorment, m’agradaria conèixer del tot el procés que s’ha de seguir per elaborar un
1

LLANO, RAFAEL: La especialitzación periodística. Madrid. Editorial Tecnos. 2008
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pla de comunicació des del principi amb la fixació d’objectius, fins al final amb la seva
execució i la possibilitat de fer un control amb la valoració de resultats.
A més, el Treball de Final Grau analitza la manera de comunicar dels diversos centres
d’educació musical que hi ha, és a dir, centres privats i públics, quines diferències i
semblances tenen a l’hora de comunicar-se, quins recursos hi inverteixen, quina
rellevància s’atorga als experts de comunicació, etc.
Per portar a terme aquest anàlisi he realitzat, en el cas dels centres públics, una
comparació entre els plans de comunicació del Conservatori de Lleida amb el d’una
altra ciutat, en concret el de Palma, per veure així si segueixen més o menys una
mateixa estratègia i quines coses els diferencien. També ha estat fruit d’estudi la
comunicació de l’ESMUC. Pel que fa als centres privats, he escollit l’Intèrpret i l’Orfeó.
1.3 Metodologia
Per portar a terme el treball, el primer que he fet ha estat documentar-me sobre quina és
la situació actual dels centres d’ensenyament musical de la ciutat de Lleida, i relacionar
això amb el total de població de la ciutat2.

Per aconseguir-ho he entrevistat,

presencialment i via e-mail, als responsables de premsa de les escoles o, en el seu
defecte, els directors o responsables del centre, per tal de saber a què m’enfronto i així
analitzar també la competència de la meva pròpia escola.
Per altra banda, en la part de creació del meu propi centre de música, m’he documentat
per saber com fer pas per pas un bon Pla de Comunicació, per mitjà de fonts teòriques i
amb casos pràctics d’altres àmbits, com el pla de comunicació de l’escola de teatre
l’Aliança, i a partir d’aquí l’he anat construint.

2

Actualment la ciutat de Lleida té 139.834 habitants (segons dades de l’INE 2012), i hi ha un total de
3.000 estudiants de música, és a dir, un 2,14% de la població total estudia música.
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A partir de la informació aconseguida plantejo en aquest treball les diferents propostes
que inclourien un suposat Pla de Comunicació de la nova escola de música Musician’s
School, i de totes les propostes plantejades presento dues accions reals. Per una banda
una falca de ràdio anunciant la nova escola de música de la ciutat, gravada amb els
recursos de la universitat, i per altra banda, un anunci per premsa escrita per publicitar
l’escola als diaris locals de Lleida.
1.4 Estructura
Aquest treball està estructurat bàsicament en dues parts: la part teòrica i analítica, i la
part pràctica. Dins la part teòrica s’inclou l’anàlisi de la comunicació especialitzada en
música que es fa des del periodisme de fonts, a les diferents escoles de Lleida, és a dir,
la documentació i el recull d’informació de la competència directa del nostre centre.
Més concretament, l’anàlisi de les accions de comunicació tant interna com externa que
fan aquests centres i quins resultats els hi dóna en termes de visibilitat i coneixement a
la societat lleidatana.
A més, hi ha un apartat de valoració personal i conclusions dels plans de comunicació, i
un apartat de valoració professional, és a dir, com veu un músic el sector de la
comunicació pel que fa a la música. M’interessava especialment copsar la percepció
d’un expert en música, sobre els resultats que transmeten els mitjans de comunicació
arran de les accions de comunicació realitzades des dels centres musicals.
Per altra banda en l’apartat més pràctic, hi figura la proposta de creació d’una escola de
música i el seu corresponent Pla de Comunicació, especialment ajustat a la comunicació
especialitzada en música. I finalment trobem el suport audiovisual, amb una falca de
ràdio i un anunci per premsa escrita.
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2. CIUTAT DE LLEIDA
2.1 Situació actual d’oferta musical
La ciutat de Lleida compta actualment amb 139.834 habitants3, convertint-se així en el
sisè municipi de Catalunya per població i la seva extensió arriba fins el 212 quilòmetres
quadrats.
Actualment, la ciutat de Lleida compta amb aproximadament 3.000 estudiants de
música, repartits en sis escoles d’educació musical:
-

Escola de Música Municipal de Lleida

-

Escola de Música Arts Musicals

-

Escola de Música de l’Orfeó Lleidatà

-

Escola de Música l’Intèrpret

-

Escola de Música Músics – Taller de Música

-

Escola de Música Pons Rosselló

D’aquests sis centres només un és públic, l’escola de Música Municipal de Lleida, els
altres cinc són de caràcter privat. Aquestes escoles imparteixen estudis elementals i
altres ensenyaments no reglats, per tant, no condueixen a l’obtenció de títols amb
validesa acadèmica oficial.
Pel que fa als estudis reglats, la ciutat de Lleida compta amb dos conservatoris, el
Conservatori de Música de Lleida que és públic, i el Conservatori Professional de
Música de l’Intèrpret, que és privat i només ofereix estudis superiors.
El conservatori de Música de Lleida ofereix els següents estudis professionals:

3

Segons dades de l’INE 2012
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-

Instruments de l’orquestra: arpa, clarinet, contrabaix, fagot, flauta travessera,
oboè, percussió, saxo, trombó i trompa

-

Instruments polifònics: acordió, guitarra, orgue i piano

-

Instruments de música moderna i jazz: baix elèctric i guitarra elèctrica

-

Instruments de música antiga, excepte orgue: clavicèmbal, flauta de bec,
instruments de corda polsada, del Renaixement i el Barroc i la viola de gamba

-

Instruments tradicionals: flabiol i tamborí, instruments de pua, tenora i tible

-

Estudis de cant

I el Conservatori Professional de Música de l’Intèrpret ofereix:
-

Instruments de l’orquestra: clarinet, contrabaix, flauta travessera, percussió, saxo
i trombó

-

Instruments polifònics: guitarra i piano

-

Instruments de música moderna i jazz: baix elèctric i guitarra elèctrica

Finalment, pel que fa a estudis superiors de música com: interpretació, composició,
direcció, musicologia, pedagogia, sonologia, producció i gestió no es poden cursar a la
ciutat de Lleida, sinó que s’ha d’anar fins a Barcelona. I finalment, Lleida tampoc
compta amb centres d’ensenyament integrats de música, on es dóna l’oportunitat de
cursar simultàniament els ensenyaments de règim general amb els de música 4.
2.2 Principals centres musicals
Un cop analitzats els centres de música amb què compta la ciutat de Lleida, ens
centrarem bàsicament en tres: l’Orfeó Lleidatà, per antiguitat, el Conservatori de
Música de Lleida, com a centre d’educació musical públic, i finalment l’Intèrpret, per
ser un centre de recent creació. Per altra banda, per ampliar l’anàlisi entre centres de
4

Informació de la pàgina web de la Generalitat de Catalunya : www.gentcat.cat
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titularitat pública, hem analitzat també el Conservatori Professional de Música i Dansa
de Mallorca, per fer una petita comparació amb el de Lleida, al tractar-se de ciutats
diferents, i finalment parlarem també de l’Escola Superior de Música de Catalunya,
l’ESMUC, per tal d’analitzar com tracta la comunicació musical un centre de referència.
-

L’Intèrpret: va néixer a l’any 1997 com la primera escola privada autoritzada per
la Generalitat de Lleida. Actualment compta amb 550 alumnes de totes les edats,
des de P1 i P2 fins adults. L’escola disposa de 29 aules, una mediateca amb més
de 5000 CD i DVD, llibres i partitures, i una sala d’orquestra amb capacitat per a
100 persones. L’Intèrpret s’estructura en cinc departaments:
o Petits músics: és música per a bebès, de P1 i P2, on els més petits
descobreixen el món de la música i desenvolupen capacitats cognitives
(memòria, atenció, concentració...) i motrius (desplaçament del cos,
postura...) entre d’altres.
o Escola de música: on els alumnes poden cursar el nivell elemental i el
nivell mitjà. Hi ha diferents itineraris i cada alumne pot triar la seva
formació musical.
o Conservatori Professional de Música: és el primer i únic conservatori
privat de la demarcació de Lleida, i com a tal, pot impartir estudis
professionals i expedir la titulació que acredita els estudis de Grau
Professional.
o Teatre musical: l’Intèrpret es presenta com l’única escola de Teatre
Musical de Lleida i combina teatre, música i dansa.
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o So i Tecnologia: també es l’única escola de so que hi ha a la demarcació
de Lleida. Neix amb la convicció de que la tecnologia pot estar al servei
de la música per millorar-la5.
-

Escola de Música de l’Orfeó Lleidatà: és una entitat fundada el 1861. Amb més
de 150 anys de vida, l’Orfeó Lleidatà està molt consolidat a la ciutat de Lleida a
través de l’organització de diverses activitats culturals. És un centre privat,
autoritzat per la Generalitat de Catalunya que destaca per la seva coral i l’escola
de música. Actualment l’escola compta amb uns 900 alumnes i un equip de 52
professors. L’Orfeó ofereix classes d’una vintena d’instruments, a més de teatre
musical, cant coral, orquestra, música de cambra... Els estudis que ofereix
abasten des d’iniciació musical amb 1 o 2 anys, fins a adults.:
o Parvulari musical: aquest nivell comprèn els nens d’entre 1 i 5 anys que
s’inicien dins el món musical a través de la cançó, la dansa, l’expressió
corporal, l’audició o la improvisació. La seva base és aprendre música
fent música, així que les sessions són molt pràctiques i vivencials pels
infants.
o Aprenentatge bàsic: aquest cicle està dedicat a nens de 6 i 7 anys i dóna
continuïtat a la feina realitzada al parvulari musical. S’inicia el treball
instrumental que es consolidarà a l’etapa posterior.
o Nivell elemental: aquesta etapa engloba els nens entre 8 i 12 anys, i
s’inicien en la pràctica instrumental en grup, formant part de l’orquestra
o d’alguna agrupació de l’escola. S’inicien també en el Llenguatge
Musical i el Cant Coral.

5

Pàgina web de l’Escola de Música de l’Intèrpret: www.l-interpret.com
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o Nivell mitjà: està adreçat a tots aquells alumnes majors de 12 anys que
vulguin continuar amb els seus estudis musicals, fomentant les
agrupacions musicals, el cant coral i el llenguatge musical.
o Nivell professional: finalment l’Orfeó disposa d’un cicle adreçat a tots
aquells alumnes que es vulguin professionalitzar en la música amb un
nivell més alt d’exigència. En aquest cicle es prepara als alumnes per
poder accedir a les proves d’accés als estudis superiors de música.
Dediquen unes 5 hores a l’escola i un estudi intens a casa 6.
-

Conservatori de Música de Lleida: el conservatori de Grau Professional
imparteix tots els estudis reglats que porten els alumnes de música a la seva
professionalització. La seu del Conservatori està compartida amb l’Escola de
Música, i entre ambdós compten amb un claustre d’uns quaranta professors que
atenen actualment al voltant de 600 alumnes.
Els estudis que es cursen al Conservatori són de Grau Professional i estan
estructurats en 6 cursos. A més, es divideixen les especialitats per àrees:
o Àrea d’instruments de l’orquestra: Clarinet, Contrabaix, Fagot, Flauta
Travessera, Oboè, Trombó, Trompa, Trompeta, Tuba, Viola, Violí,
Violoncel, Saxòfon i Percussió.
o Àrea d’instruments polifònics: Acordió , Guitarra, Piano i Orgue.
o Àrea d’especialitat de cant: Cant
Totes les especialitats tenen com a assignatures comunes instrument individual,
llenguatge musical i harmonia clàssica. I després depenent de la modalitat, es
divideixen en diferents assignatures com acompanyament, orquestra, música de
cambra, etc7.

6
7

Pàgina Web de l’Orfeó Lleidatà: http://www.orfeolleidata.cat/
Pàgina Web de la Paeria: http://www.paeria.es/conservatori/index.html
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-

Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca: el Conservatori de
Mallorca és un centre educatiu que depèn de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats, que imparteix ensenyaments artístics professionals de música i
dansa. Els ensenyaments que s’imparteixen es divideixen en dos graus:
o Ensenyaments elementals: estan repartits en 4 cursos i pretenen
desenvolupar la tècnica bàsica de les especialitats instrumentals així com
també el llenguatge musical. Aquests ensenyaments condueixen a
l’obtenció del Certificat Elemental, i se’ls prepara per la prova d’accés
als ensenyaments professionals.
o Ensenyaments professionals: es reparteixen en 6 cursos i van encaminats
a formar amb garanties els futurs professionals de la música.
El Conservatori de Mallorca ofereix les següents especialitats: Trompeta,
Trompa, Trombó, Tuba, Flauta, Oboè, Clarinet, Fagot, Saxòfon, Violí, Viola,
Violoncel, Contrabaix, Guitarra, Arpa, Percussió, Piano i Clavecí. A més, també
es poden cursar especialitats en Cant i Orgue però només en els ensenyaments
professionals 8.

-

ESMUC: L’Escola Superior de Música de Catalunya va obrir les seves portes el
setembre del 2001 i és l’únic centre oficial públic que imparteix el Títol Superior
de Música a Catalunya, en el marc de la nova ordenació dels ensenyaments
artístics i la seva inserció en l’Espai Europeu de l’Educació Superior. El centre
té una capacitat màxima de 600 alumnes matriculats al títol superior, i l’oferta de
places anual pel grau superior és de 150. L’ESMUC ofereix l’estudi del títol
superior de música, de 240 crèdits ECTS, en les especialitats següents:
o

Composició

8

Pàgina Web del Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca:
www.conservatoridemallorca.com

12

o

Direcció (modalitats de direcció d’orquestra i direcció de cor)

o

Interpretació:


Instruments de la música clàssica i contemporània



Instruments del jazz i de la música moderna (itinerari de jazz i
itinerari de música moderna



Instruments de la música antiga



Instruments de la música tradicional (itineraris d’instruments de
la cobla, de la música tradicional catalana i del flamenc)

o Musicologia (itineraris de musicologia històrica i d’etnomusicologia)
o Pedagogia
o Sonologia
o Producció i gestió
A més, l’ESMUC compta amb un equip d’uns 230 professors d’alt nivell, persones de
reconegut prestigi en les seves àrees de coneixement musical que mantenen un
important compromís amb l’escola, tot això garanteix certa qualitat al centre9.

9

Pàgina web de l’ESMUC: http://www.esmuc.cat
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3. ANÀLISI DE PLANS DE COMUNICACIÓ
3.1 L’Intèrpret
L’escola de música l’Intèrpret no té actualment un responsable que s’encarregui de la
comunicació del centre, però van tenir un periodista professional treballant al centre
portant els temes de comunicació durant aproximadament un any. Ara mateix (degut a
la seva situació econòmica no es poden permetre una persona especialitzada en
comunicació)

i són els mateixos propietaris i responsables del centre els que

s’encarreguen de planificar diverses accions de comunicació al llarg de l’any. Des del
centre valoren positivament tenir una persona especialitzada en comunicació, però per
raons de pressupost, en aquests moments ja no forma part de l’estructura de l’escola.
A principi de curs fan una planificació prèvia de les accions que portaran a terme, però
reconeixen que normalment no es compleix fil per randa. Varien la planificació a
mesura que avança el curs. Algunes de les accions que fan són les següents:
-

Díptics informatius i fulletons: normalment els fan a principi o a final de curs,
per potenciar el període de matrícules, n’imprimeixen uns 30.000 exemplars que
es dipositen a les bústies de les cases particulars. Els fulletons sempre segueixen
un mateix disseny, amb el logo de l’escola i una tipografia de lletra concreta, i el
que varia, com és obvi, és el contingut del fulletó depenent de l’acció que es
realitzi. Són els mateixos propietaris qui decideixen el contingut dels exemplars.
Per exemple, dissenyen fulletons per l’Escola d’estiu o pel període de
matriculacions.

-

L’eina principal que utilitzen per relacionar-se amb els mitjans de comunicació
és la nota de premsa10. Quan hi ha algun fet noticiable, com ara concerts a

10

Veure Nota de Premsa de l’Intèrpret a l’Annex
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diverses àrees de la ciutat, col·laboracions amb entitats, etc. envien les notes als
principals mitjans de comunicació locals, sobretot a la premsa escrita, diari
Segre i la Mañana, ja que és on creuen que tenen més ressò. Per altra banda, han
convocat alguna roda de premsa per algun fet molt puntual, com ara la
col·laboració amb la Mostra de Cinema Llatinoamericà.
-

Pel que fa a la publicitat, inverteixen aproximadament uns 3.000 euros cada
curs entre els diferents mitjans de comunicació. Majoritàriament es publiciten en
premsa, ja que és el més econòmic per ells en aquest moment. Però també
contracten paquets de falques publicitàries a emissores com Onda Cero o
Cadena Cien, sobretot per recordar el període de matriculacions, colònies
musicals, etc. Finalment també inverteixen en publicitat en alguna revista
escolar, com per exemple la Fampaec, que és la revista de la Federació
d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Cristiana de Lleida, i
s’asseguren així arribar a un 90% de les escoles concertades de la ciutat, ja que
un dels seus públics preferents són els infants, tot i que l’escola també ofereix
estudis musicals per adults.

-

Dintre de les xarxes socials, l’Intèrpret té compte a Twitter, Facebook i Google
Plus, a més de comptar amb perfils a Youtube i Vimeo on pugen alguns vídeos
dels alumnes del centre, i, finalment, tenen també pàgina web i e-mail. A través
de totes aquestes xarxes el que pretenen es donar-se a conèixer e informar dels
diferents actes que realitza el centre, tant concerts i audicions com períodes de
matriculació o col·laboracions amb diferents entitats. Des de que l’escola va
començar fa 15 anys, compten amb una pàgina web, i més recentment a l’any
2011 van començar a utilitzar les xarxes com a eina de comunicació, primer a
Facebook i posteriorment a Twitter. Els mateixos propietaris gestionen les
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xarxes socials, i comenten que en aquest últim període del curs estan rebent
molta resposta des de les xarxes, ja que s’hi han involucrat més, com més temps
hi passen i hi dediquen, més resposta del públic reben. A més, analitzen els
resultats d’aquesta inversió en comunicació 2.0 per mitjà de l’ús de Google
Analytics, que permet analitzar l’activitat a la web, nombre de visites, d’on
provenen les persones que hi ha entrat, quan de temps s’hi han estat, etc.
Per altra banda, l’Intèrpret també desenvolupa eines de comunicació interna, i des del
centre es comuniquen amb els pares i mares dels alumnes a través del correu electrònic,
el telèfon i les tutories presencials. A més d’informar-los de tots els actes a la pàgina
web del centre, que està oberta al públic en general.
Les accions que realitza al llarg del curs l’Intèrpret van dirigides a un públic familiar, ja
que, com hem comentat anteriorment, compten amb alumnes de totes les edats, cosa que
inclou famílies senceres.
Finalment pel que fa al disseny de la pàgina web i a la imatge corporativa del centre,
compten amb un logo que els identifica11, present tant a la web, com a les notes de
premsa que envien als mitjans, als e-mails adreçats a pares i alumnes, etc. I compten
també amb una tipografia de lletra determinada, concretament utilitzen Myriad sansserif i alguns títols estan en Eurofurence regular, utilitzant així el mateix tipus de lletra
per a totes les seves accions i aconseguint una imatge cuidada.

11

El logotip de l’Intèrpret consisteix en un rombe de color vermell, que al seu interior té una “i” i dues
corxeres en forma de “n”, les dues primeres lletres del nom de l’escola.
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El pressupost total de l’Intèrpret per un curs escolar sol ser al voltant dels 750.000
euros, dels quals uns 13.000 o 14.000 van destinats a la comunicació del centre i, dins
d’aquests aproximadament 3.000 euros es destinen a la publicitat 12.
3.2 L’Orfeó Lleidatà
Fa aproximadament uns 5 anys que l’Orfeó Lleidatà compta amb un departament de
comunicació, del qual n’és responsable Berta Palau, i en el moment de la realització
d’aquest treball, Anna Sàez, que executa les tasques de Palau temporalment. Des de
llavors l’Orfeó va optar per invertir en comunicació i confiar en professionals de la
comunicació, i van establir un pla de comunicació que té un termini anual, i es revisa
cada any abans del començament de curs.
L’Orfeó Lleidatà compta amb un pressupost anual aproximadament d’un milió d’euros,
del qual destina un 10% a l’àmbit de la comunicació (des de la web, al disseny, l’equip,
els cartells i fulletons, etc.) Des d’aquest mateix departament de comunicació es fan una
sèrie d’accions que s’inclouen dins del pla de comunicació i que comentarem a
continuació:
-

Tant les xarxes socials com la pàgina web del centre són elements clau per a la
comunicació de l’Orfeó i la periodista és qui s’encarrega de l’actualització
contínua de les xarxes. La seva idea de xarxa social és la d’interactivitat, hi estan
molt presents i contesten el més ràpid possible les interaccions dels seus usuaris.
Els responsables del centre asseguren que no tenen una idea de xarxa social per a
publicitar-se, al contrari, saben que la gent “no s’interessa per la pura publicitat i
per aquest motiu sempre intentem donar-li una volta”. Per exemple, cada any
l’Orfeó organitza les seves colònies musicals d’estiu, unes colònies molt

12

Entrevista amb Alfons Pérez, propietari i director de l’escola de música l’Intèrpret
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consolidades des de fa molts anys ja que van ser unes de les primeres a tota
Catalunya. Doncs el que han fet, enlloc d’anunciar a les xarxes i a la web que ja
estava obert el període d’inscripció per les colònies, ha estat utilitzar la xarxa
com una gran conversa amb antics alumes per intentar crear comunitat; ja que
com bé diu una de les tesis del Cluetrain Manifesto, la xarxa 2.0 serveix per
crear una gran conversa13.
L’Orfeó ha engegat una campanya a través de Facebook, Twitter i la seva pàgina
web, per trobar a pares i fills que hagin anat a les colònies de l’Orfeó, demanantlos que adjuntin a la xarxa una fotografia de cada un a les colònies. Amb aquesta
iniciativa compleixen molts objectius, per una banda anuncien les colònies
musicals d’una manera diferent a la xarxa, aconsegueixen que gent que fa anys
que ja no va a l’Orfeó s’hi torni a enganxar i enviï una fotografia i fins i tot, si
els hi surt bé, estan valorant que aquest patrimoni sentimental del centre pugui
donar el salt de l’off-line a l’on-line, venent la història a algun dominical de
diari, alguna revista, etc.
En definitiva, l’Orfeó no utilitza les xarxes com una eina més de promoció, sinó
que les utilitza per apropar-se a la gent: al seu públic intern (actuals alumnes) i
extern (possibles futurs alumnes). No només parlen de l’Orfeó i de tot el que hi
passa dins, també posen referències o links de documentals o reportatges que els
hi semblen interessants, o per exemple, recentment van donar el seu condol per
la mort de l’alpinista Juanjo Garra, molt conegut a la ciutat de Lleida.
Actualment l’Orfeó crea comunitat amb un perfil a Facebook, un Twitter, un
compte a Youtube i la seva pàgina web com a eines de comunicació a la xarxa.

13

El Cluetrain Manifesto (1999): Rick Levine, Christopher Locke, Doc Searls i David Weinberger van
publicar un text format per 95 tesi que anys després va servir per establir les bases de la web participativa:
El Manifest Cluetrain. Neus Arqués en fa referència a l’obra Visibilidad. Cómo gestionar la reputación en
internet, Gestión 2000. Barcelona, 2009
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-

Pel que fa als mitjans de comunicació, l’Orfeó té diverses maneres de
comunicar-se amb ells. Per una banda, envien notes de premsa a tots els mitjans
de Lleida quan hi ha alguna activitat que surt fora del que és habitual, com per
exemple un concert interpretat per 100 orquestres alhora a diferents llocs de
Catalunya el 8 de juny de 2013, interpretant la cançó Bon Dia, dels Pets.
L’orquestra de l’Orfeó hi va participar i es va enviar una nota de premsa
explicant-ho a tots els mitjans de Lleida. Per altra banda, també intenten tenir
ressò de les seves activitats a mitjans més especialitzats, com el Sonora de
l’espai 33, o a ràdios musicals, i per fer-ho utilitzen altres eines, més enllà de la
clàssica nota de premsa, com ara enviar un reportatge d’una masterclass.
L’Orfeó tendeix també a generar notícies, fer activitats diferents i convocar als
mitjans, pensant sempre si serà visual per afavorir la presència dels mitjans
audiovisuals, especialment importants si es té present la matèria sonora de què
està feta la música.
A banda de fer notes de premsa, també convoquen normalment una o dues rodes
de premsa al llarg de l’any, per exemple a principi de curs la convoquen per
presentar el calendari de concerts que oferiran aquella temporada. Això sí,
sempre intenten incorporar un tast musical, per tal de que els mitjans puguin
tenir més recursos per fer la peça. Finalment, cal dir que tenen alguns periodistes
de referència, als quals s’adrecen normalment i preferentment perquè coneixen
la seva professionalitat en el tractament de l’especificitat de la cultura, i saben
com els hi tractaran el tema. Com citen en aquest sentit a la responsable del
suplement Lectura del diari Segre, i els periodistes de cultura dels diferents
diaris locals.
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-

En matèria de publicitat, l’Orfeó ha optat per, com hem comentat anteriorment,
invertir en professionals de la comunicació i no tant en publicitat. Anys anteriors
sí que havien invertit en publicitar-se als mitjans, però creuen que per a que una
campanya tingui bons resultats, s’hi han d’invertir molts diners. Les vegades que
han invertit en publicitat, consideren que no han obtingut gran resposta, i aquest
any han decidit fer una inversió mínima. Concretament aquest curs 2012-2013
han invertit 300 euros en publicitat als mitjans, en una revista que arriba al 90%
de les escoles concertades de Lleida, la Fampaec14. Tota l’altra difusió la fan de
manera gratuïta, a través de, com ja hem comentat, les xarxes i la seva pàgina
web.

-

També entra dins el pla de comunicació la realització de diversos fulletons i
cartells. Per aquesta acció el centre compta amb una dissenyadora, que
s’encarrega de dissenyar els diversos fulletons i cartells que surten al llarg del
curs, sempre mantenint una mateixa imatge corporativa. La tirada de fulletons
sol ser entre 2.000 i 5.000 depenent de la magnitud de l’activitat, i es col·loquen
a diverses institucions de la ciutat on pot haver el seu públic potencial, com la
Biblioteca Pública, escoles, etc.

-

Finalment l’Orfeó compta també amb una newsletter setmanal, que envia a la
seva xarxa de contactes, és a dir, alumnes, pares, exalumnes, centres culturals,
regidors de l’Ajuntament, Seu Vella, mitjans de comunicació... amb 2.969
subscrits aquest any. Qualsevol persona que tingui un vincle més o menys
directe amb la cultura, la música i el mateix Orfeó, ja que els hi interessa que
tothom sàpiga el que estan fent, i així generar també imatge de marca. En aquest
butlletí inclouen un recull del que passarà al llarg de la setmana, activitats,

14

Veure anunci de la Fampaec maig 2013 a l’Annex
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concerts, etc. Per mantenir al seu públic potencial informat. Alguna vegada
també, envien un newsletter especial, si hi ha alguna activitat que ho reclami,
fora del que passa normalment.
Dins del pla de comunicació s’estableix també la comunicació interna del centre. Cada
dimarts de la setmana hi ha una reunió amb tots els membres que treballen a l’Orfeó,
que hi tenen un càrrec, per posar-se tots al dia del que porta en marxa cada departament.
“Ens dóna molt bon resultat ja que així tots sempre saben què està passant, i la persona
encarregada de comunicació (qui ha de saber en tot moment el que succeeix) pot
planificar les seves accions a les xarxes i la web amb certa antelació”, afirma el gerent
del centre, Xavier Quinquillà. A més, es comuniquen amb pares i mares, alumnes i
professors via e-mail i a través de la pàgina web.
De l’anàlisi i de la valoració dels seus responsables es desprèn que, a l’Orfeó Lleidatà
donen molta importància a la comunicació, creuen que “és clau tenir a una persona
responsable d’aquest departament per tal de donar-nos a conèixer i que l’escola segueixi
funcionant”. Pensen que “la comunicació no és una despesa, sinó una inversió a llarg
termini”. A més, donen importància al fet de que la persona que s’encarrega de la
comunicació no tingui que veure amb el món de la música, i valoren positivament que
hagi treballat en diversos mitjans de comunicació, ja que d’aquesta manera sap com
comunicar-se amb els mitjans, quins temes els hi interessaran, amb qui parlar, etc. I
donen molta importància també al fet de saber gestionar bé les xarxes socials, no saturar
als usuaris, no donar massa informació de cop, sinó intentar dosificar i alhora comunicar
d’una manera diferent al que fa la resta15.

15

Entrevista amb Anna Sàez, responsable de comunicació de l’Orfeó i Xavier Quinquillà, gerent del
centre
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3.3. Conservatori de Música de Lleida
La comunicació interna i externa del Conservatori de Música de Lleida és
responsabilitat de la direcció del centre però des de la Regidoria d’Educació es marquen
grans línies d’acció i es fa la supervisió de totes les accions que impliquen publicitat i
difusió externa. Per exemple:
-

La relació amb els mitjans de comunicació sol ser a través de notes de premsa i
rodes de premsa. Totes les informacions s’elaboren inicialment des del centre
en coordinació amb la Regidoria d’Educació, i es trameten des de la Regidoria a
la secció de Comunicació de la Paeria. El gabinet de mitjans de comunicació de
l’Ajuntament de Lleida centralitza la relació amb els mitjans de comunicació, i
és qui elabora la nota final, amb una redacció professional. Des de la Secció de
Comunicació de la Paeria s’envien les notes de premsa al mailing dels mitjans
de comunicació de la seva base de dades, i es pengen a la web oficial de
l’Ajuntament de Lleida, a l’apartat de notícies, visible per tothom. “És un
sistema que els mitjans locals coneixen, i obtenen força informació mitjançant
aquesta via”, valora la coordinadora d’Educació, Alba Bosch. Per altra banda
també es planifiquen rodes de premsa per a les accions més rellevants, com la
Setmana Cultural, el Premi Ricard Vinyes o els Cursos d’Estiu. Les rodes de
premsa es convoquen des de la secció de Comunicació de la Paeria. Finalment,
cal dir que la gestió d’entrevistes i informacions referents al Conservatori de
Lleida també se centralitza en el gabinet de comunicació de l’Ajuntament de
Lleida. Les informacions sobre el Conservatori també es poden trobar en una de
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les eines pròpies de comunicació de l’Ajuntament de Lleida, la revista mensual
La Paeria i el butlletí electrònic setmana E-news Paeria16.
-

Pel que fa a la publicitat, segons Bosch,

el Conservatori és una entitat

consolidada i molt coneguda dins de la ciutat de Lleida i la majoria de “clients”
o alumnes obtenen la informació necessària a través de la Web del Conservatori.
No obstant, sí que es fa publicitat d’actes singulars, rellevants o novedosos. Per
exemple, en el cas del Premi Ricard Vinyes, que s’organitza conjuntament amb
l’Auditori de Lleida, es fa la difusió a través dels OPIS dels Autobusos i a la
premsa local. També s’inclouen informacions sobre el Conservatori Municipal
de Música i la resta d’escoles d’art municipals en les falques de publicitat
institucional que es fan a les ràdios locals.
-

En algunes ocasions també es dissenyen fulletons i cartells per accions
concretes. Sovint, i quan és possible, l’Escola d’Art Municipal Leandre
Cristòfol, que imparteix cicles formatius de grau superior de Disseny, col·labora
en l’elaboració de programes de mà, cartells de concerts, etc. A més, el
Conservatori compta amb més de 10 formacions orquestrals, i cadascuna d’elles
realitza almenys tres accions, ja siguin audicions, concerts... I per totes aquestes
ocasions s’intenta elaborar un programa de mà per a que tots els assistents
puguin seguir l’audició. Per altra banda, dins la Setmana Cultural, es dissenya un
díptic de totes les activitats que es fan, se’n solen imprimir unes 500
reproduccions. A més, dins aquesta setmana hi ha una Cantata, que és un
esdeveniment amb molta repercussió, amb un aforament d’unes 800 persones, i
es prepara també un programa de mà per seguir l’audició. La difusió es fa

16

Secció de Comunicació de l’Ajuntament de Lleida
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sempre de manera interna, lliurant a l’alumnat del centre i a les seves famílies
els díptics informatius.
-

El centre també compta amb una pàgina web que té un apartat especial de
notícies, on també publiquen un recull de les notícies que han publicat els diaris
sobre el Conservatori

La comunicació interna és una de les claus del Conservatorit. Tota la documentació de
gestió, com notificacions als familiars, documentació de preinscripció, matrícula,
baixes... depèn exclusivament del centre, només té com a indicació que ha d’anar
degudament identificada amb el servei, és a dir, Conservatori i Escola de Música de
Lleida, i el logo de l’Ajuntament de Lleida. A més, i com ja hem comentat, la difusió
dels fulletons i cartells també es fa a nivell intern, dins del recinte o a través dels
alumnes17.
3.4 Conservatori de Música i Dansa de Palma de Mallorca
El Conservatori de Mallorca al tractar-se d’un centre educatiu que depèn de la
Conselleria d’Educació, no té una persona concreta que s’ocupa de la comunicació del
centre sinó que es gestiona des de l’Ajuntament de Palma. Per aquest motiu no disposen
d’un pla de comunicació sinó que des del centre s’ocupen sobretot de la comunicació
interna, dirigida als alumnes, pares i mares i professors. Les accions concretes que fan
des del Conservatori són:
-

Cartells i fulletons: on informen dels concerts i audicions que esdevindran, així
com informació de les proves d’accés, període de matriculacions, etc. Els
cartells sempre es col·loquen dins el recinte, dedicant-se així, com hem dit, a la
comunicació interna.

17

Entrevista amb Alba Bosch, coordinadora d’Educació de la Regidoria d’Educació de la Paeria
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-

Pel que fa a les xarxes socials, el Conservatori de Mallorca compta amb un
Facebook, un Twitter i la seva pàgina web oficial. Aquestes eines són les
úniques que utilitzen de cara a l’exterior, on informen dels actes del centre,
futurs concerts, períodes de les proves d’accés al centre, etc.

Per portar a terme aquestes accions disposen de dues persones, una que s’encarrega de
les xarxes socials i la pàgina web del centre, i l’altra que es dedica a fer els cartells i els
fulletons informatius. No obstant, no és la seva única tasca, és a dir, no s’hi dediquen
exclusivament sinó que també realitzen altres tasques dins del Conservatori18.
3.5 ESMUC
L’Escola Superior de Música de Catalunya compta amb un departament de comunicació
i relacions externes des de l’any 2001 quan va obrir les seves portes. Dins aquest
departament hi treballen dues persones, la Montse Urpí que és la responsable de l’àrea, i
l’Antonio Álvarez, que és tècnic en comunicació. Al 2009 van elaborar un pla
estratègic de 5 anys per guiar l’estratègia i el treball a desenvolupar per part del centre
fins al 2014. No obstant, el departament de comunicació creu que ja és un pla antic i
n’estan reelaborant un de nou de cara al curs 2013-2014, un any abans del previst. El pla
estratègic recull dos dels principals objectius de l’escola:
1. Servir a tota la comunitat educativa del centre per difondre els seus resultats del
que fan a l’escola
2. Traslladar la imatge de l’escola a un públic general, no només a la gent que
envolta l’àmbit musical, per tal d’aconseguir més ressò dins la societat.

18

Entrevista amb Pilar Seguí, responsable de comunicació de la Regiduria d’Educació de l’Ajuntament de
Palma
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Per tal d’aconseguir assolir aquests objectius, segueixen el pla estratègic que contempla
diverses accions:
-

La principal difusió de l’escola es fa on-line, és a dir a través tant de xarxes
socials com de la pàgina web del centre. L’ESMUC compta amb un perfil a
Facebook i un perfil a Twitter des de fa aproximadament uns dos anys, a
principis del 2011. En aquest moment tenen entre 1000 i 1500 seguidors a
ambdós perfils, i afirmen tenir una bona resposta del públic pel que fa a la
interacció. No obstant, no tenen una persona que es dedica exclusivament a les
xarxes, sinó que el tècnic de comunicació, entre altres tasques, s’encarrega
d’actualitzar-les. Pel que fa a la pàgina web, els responsables consideren que és
un espai molt complet on es pot trobar qualsevol tipus d’informació de l’escola,
des de departaments que hi treballen, especialitats, pla estratègic que segueixen,
fins a notícies relacionades amb l’escola, reculls de premsa, activitats realitzades
al centre, etc. Els responsables de comunicació de l’ESMUC consideren que és
una bona eina de difusió del que és l’escola al igual que les xarxes socials.

-

Pel que fa als mitjans de comunicació, l’ESMUC s’hi relaciona bàsicament
mitjançant notes de premsa 19. A principi de mes envien a gairebé tots els mitjans
de comunicació de Catalunya la seva agenda de premsa, que recull les diferents
activitats i concerts que realitzarà el centre aquell mes. A part d’això, solen
enviar notes de premsa quan hi ha algun fet noticiable, normalment grans
concerts o activitats amb col·laboració. Per exemple, alguns alumnes de
l’ESMUC van fer un concert amb col·laboració amb el Quartet Casals, des de
comunicació van enviar una nota de premsa als principals diaris de Catalunya,
com La Vanguardia, el Punt Avui i el Periódico, a les televisions, tant Televisió
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de Catalunya com a BTV i a les ràdios, com Catalunya Ràdio o ràdios musicals.
Normalment s’adrecen a les seccions de cultura a la premsa, i a la televisió ho
envien tant a informatius com a programes més especialitzats, és a dir, fan
segmentació de mitjans. Per altra banda també envien les notes a premsa musical
especialitzada, com poden ser Mondosonoro, Revista musical catalana, etc.
Pel que fa a les rodes de premsa, en fan molt poques, consideren que s’ha de
tractar d’un tema molt important, que surti fora de la rutina diària, com la
presència d’un personatge rellevant, alguna activitat única, etc. per convocar als
mitjans. N’han fet 3 o 4 des del 2009. Per exemple, van convocar una roda de
premsa quan Maria Schneider, una referència molt important del jazz pel que fa
a la composició orquestral, va dirigir l’orquestra Big Band de l’ESMUC en un
festival de jazz.
-

Publicitat. En fan a molt petita escala des que va començar la crisi al voltant del
2009. Normalment inverteixen en publicitat quan s’inicia el període
d’inscripcions de l’escola, quan hi ha les proves d’accés, quan hi ha algun
concert molt rellevant i per anunciar els cursos de música de l’estiu.
Principalment inverteixen en mitjans on-line, en revistes musicals on-line com
per exemple Doce Notas, la web de la revista Enderrock. Es decanten per
aquesta opció perquè és un mitjà econòmic, i creuen que hi poden trobar molt
públic potencial, per edat i per afició a la música. No obstant, també s’anuncien
en premsa general com La Vanguardia o El Periódico, a revistes musicals en
paper, com Enderrock o Mondosonoro, i a ràdios musicals com Catalunya
Música o els 40 principals. Malgrat tot, com s’ha dit anteriorment, fan una
inversió petita en publicitat ja que principalment fan difusió a través de les
xarxes.
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-

Per altra banda, l’escola compta des de l’octubre de 2011 amb la revista pròpia,
Esmuc digital. Un exemplar que en línia que editen cada mes la intenció de crear
un canal de divulgació i d’informació per a tota la comunitat educativa i la resta
de públics interessats. A més, la revista té l’objectiu també de mostrar a la
societat catalana i la resta d’Europa i del món, el coneixement, la recerca i
l’activitat de professors i estudiants de l’escola. La publicació surt a principis de
cada mes i es pot llegir a la pròpia web institucional de l’escola, és gratuïta i els
interessats només s’han de registrar amb una adreça de correu electrònic.
Normalment hi ha continguts elaborats tant per professors com per alumnes, així
com articles d’opinió d’experts en diferents temàtiques, entrevistes a algun
personatge rellevant, cròniques i ressenyes dels diferents concerts realitzats
durant el curs, etc20.

-

Finalment l’ESMUC també inclou en les seves eines de comunicació, fulletons
i cartells per anunciar tant concerts, com nous màsters que inicia l’escola, inici
de curs, escola d’estiu o alguna masterclass que es realitza al centre.
Normalment solen fer una tirada d’entre 2.500 i 3.000 exemplars i els
distribueixen a diferents institucions públiques. Del disseny s’encarrega el
departament de publicacions del centre, que fa el flyer o el fulletó seguint
sempre un mateix disseny dins de la imatge corporativa de l’escola.

Dins del pla estratègic també es contempla la comunicació interna, que es fa a través
de la Intranet de l’escola, mitjançant correus electrònics i a través de la pàgina web. No
obstant, tota la comunicació que es fa externa també es fa interna, per tal de que
alumnes i professors s’assabentin del que passa a l’escola a cada moment.

20

Enllaç a la revista digital: http://www.esmuc.cat/esmuc_digital/Esmuc-digital/Revistes/Numero-19juny-2013
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El pressupost de l’ESMUC, al ser un centre públic, depèn dels pressupostos de la
Generalitat de Catalunya, que degut a la crisi cada cop són inferiors, i adapten les
accions de comunicació als recursos. Des del departament de comunicació fan una
proposta i es decideix si s’aprova o no depenent dels recursos que hi hagi. El pressupost
fins ara s’ha invertit preferentment en professionals de comunicació, en la utilització
d’eines de baix cost, i en una petita inversió en publicitat.
Finalment cal dir que actualment estan elaborant el proper pla estratègic, que
contemplarà tots els canvis realitzats aquests anys des del 2009 que van establir l’últim,
i que s’adequarà a la situació actual de crisi econòmica i de noves tecnologies, donant
més importància a la difusió on-line a través de la xarxa21.

21

Entrevista amb Antonio Álvarez, tècnic de comunicación de l’ESMUC
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4. VISIÓ PROFESSIONAL
4.1 Entrevista amb el músic Toni Genovart
-

Centre on ha cursat els seus estudis i especialitat
Vaig cursar el Grau Elemental i el Grau Professional al Conservatori
Professional de Música i Dansa de Palma amb l’especialitat de percussió.

-

Anys que porta dedicant-se a la música
Vaig començar a estudiar música al 1998 a una escola de música del
Puigpunyent, el meu poble. Al 2001 vaig començar els meus estudis al
Conservatori de Música de Palma i el vaig acabar l’any 2011. Actualment i des
de fa ja alguns anys dono classes de música i de percussió a l’escola de música
de Puigpunyent.

-

Com veu la comunicació de la música?
La comunicació de la música no sol ser molt àmplia, és a dir, les persones no
tenen un accés fàcil a la informació sobre: els tipus de formació musical que
existeixen, els graus que es poden cursar i les especialitats, els centres oficials i
no oficials... Normalment són els interessats en fer música que s’han de buscar
la vida per trobar informació de com fer-ho.

-

Creu que és un sector molt tancat, que només es comunica entre la gent que
es dedica a la música?
No penso que el sector musical sigui molt tancat ja que els músics sempre volen
ensenyar allò que saben fer i volen fer sentir la seva música al màxim públic
possible. No obstant, sí que crec que alguns tipus de música tenen menys
repercussió que d’altres, essent la música clàssica un estil del que en gaudeix
una minoria pel simple fet que no s’ha educat a tothom per apreciar aquest tipus
de música. També és cert però, que entre els músics és més fàcil la comunicació,
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nosaltres sabem on anar a buscar la informació, futurs concerts, seguim a
companys i amics i sempre estem informats d’allò que fan, inclús ens recolzem
entre nosaltres.
-

Què creu que li faria falta per millorar?
Per millorar la comunicació crec que s’haurien de fer dues coses fonamentals: la
primera és que s’hauria d’educar als infants per a que ja des de ben petits
despertin interès o curiositat per consumir música, assistir a concerts, reconèixer
els instruments, conèixer l’orquestra del lloc on viuen... Això també es podria
ampliar a consumir cultura en general, exposicions d’art, de fotografia, museus..
La cultura és un factor molt important en la nostra formació com a persones. La
segona cosa que penso que es pot fer és publicitar més la música, s’hauria
d’arribar a un sistema on els esdeveniments culturals poguessin arribar a tothom.
Sembla que això ja ha començat amb les xarxes socials, però tornem al mateix
d’abans, a les xarxes tens a persones del teu vincle, que coneixes o segueixes
perquè t’agraden, per tant segueix essent el mateix vincle entre nosaltres i la gent
que no coneix aquest món no s’hi endinsa del tot. Penso que tal vegada el més
adequat seria intentar unificar tots els anuncis musicals, concerts, masterclass,
inscripcions i tot tipus d’informació musical en un mateix portal online.

-

La música clàssica no agrada o creu que la gent no coneix del tot aquest
àmbit?
Rotundament no, la gent no coneix la música clàssica. En el moment en que un
coneix i aprecia la música clàssica automàticament li agrada. És una mica el que
ja he mencionat, que l’educació, des de ben petits, és molt important, no sols fer
les classes de música a l’escola, és interessant que surtin, que vagin a concerts,
que s’animin amb algun instrument... només així els hi podrem crear un hàbit.
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5. CONCLUSIONS
Després d’analitzar amb detall la comunicació especialitzada des del periodisme de
fonts de diversos centres, podem extreure algunes conclusions generals:
En primer lloc, cal dir que sí que hem trobat una comunicació especialitzada, sobretot
en els centres que tenen la sensibilitat de tenir un responsable de comunicació que
gestiona la relació amb els mitjans, com l’Orfeó i l’ESMUC. Hem trobat elements de
comunicació específics pel que fa a la calendarització de les accions, molt adaptades als
esdeveniment culturals que proposa cada centre i als períodes de matriculació.
L’especialització també es present en la segmentació de públics als qui va adreçada la
informació. Tots els centres tenen un ampli mailing de mitjans a qui envien les seves
notes de premsa, però especialment l’Orfeó i l’ESMUC, fan una comunicació més
específica enviant la informació a mitjans especialitzats en matèria musical. A més, tots
els centres mencionen a periodistes culturals de premsa quan es refereixen a periodistes
de referència a qui s’adrecen, es centren molt en la premsa escrita deixant una mica de
banda els altres mitjans de comunicació, potser, perquè pensen que no hi tenen tanta
cabuda com en un diari que té una secció especialitzada en cultura.
En cap cas, però, s’ha assenyalat específicament que s’adrecin especialment a, per
exemple, crítics musicals, que es poden considerar prescriptors d’opinió en el camp de
la música.
Llevat del cas de l’Orfeó, en cap dels centres analitzats es detecta l’elaboració de
productes informatius especialment pensats en clau audiovisual, com per exemple
facilitar als mitjans enllaços a les gravacions, incloure un tast musical a les rodes de
premsa, etc.
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Les xarxes socials juguen un paper molt important a la majoria de centres, ja que han
proporcionat el sentiment de comunitat, també en termes de comunicació corporativa o
institucional. No obstant, els centres que tenen un responsable de comunicació que
dedica cert temps a l’actualització de les xarxes, són els que obtenen major resposta del
públic i els que aposten per fer difusió a través d’aquesta eina.
En totes les escoles hi ha, en definitiva, de manera indirecta (l’Intèrpret ha adaptat el
mètode know – how de la persona especialitzada en comunicació que tenien
anteriorment) o directa la tasca d’un professional, un tècnic de comunicació que
converteix els missatges especialitzats en informació especialitzada. Els responsables de
l’Orfeó valoren positivament que el seu responsable de comunicació sigui periodista, ja
que així sap com s’ha d’adreçar als periodistes, com s’ha de relacionar amb els mitjans,
etc. No obstant, seria interessant que el responsable de comunicació, fos periodista i
alhora tingués certs coneixement o estudis musicals, ja que així sabria interpretar les
informacions i convertir-les de la millor manera possible en notícies.
En tot cas la tendència que es detecta a partir d’aquest treball és l’aprofundiment en els
les eines de comunicació que són gratuïtes, com a fruit dels coneixements dels mitjans
i de les seves necessitats, que tenen els responsables de comunicació dels centres.
Només una escola, l’ESMUC, té un mitjà propi de comunicació més enllà de la pàgina
web o les xarxes socials. L’Escola Superior de Música de Catalunya compta amb una
revista digital pròpia.
Pel que fa al Conservatori de Lleida i al Conservatori de Mallorca, tenen en comú la
gestió de comunicació interna. Tan un com l’altre fan difusió (de fulletons i cartells
referents a concerts i activitats majoritàriament) dins del mateix recinte, adreçada a
professors, alumes, pares i mares. Pel que fa a la comunicació externa, cada
33

conservatori compta amb una pàgina web, on els usuaris poden trobar qualsevol tipus
d’informació referent a la institució. Són els equips de premsa o departaments de
comunicació dels respectius ajuntaments, els qui porten la relació amb els mitjans de
comunicació.
A partir d’aquest anàlisi, es treballa ara en la segona part del Treball de Fi de Grau un
projecte de Pla de Comunicació que planteja accions especialitzades, específicament
dissenyades pensant en el contingut de la matèria que es vol transmetre: la música i el
seu aprenentatge.
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6. CREACIÓ D’UNA ESCOLA DE MÚSICA
En aquest apartat elaborarem com ja hem comentat a l’inici, una proposta de pla de
comunicació d’una escola de música a la ciutat de Lleida, per realitzar una aproximació
pràctica al que es planteja amb les eines específiques de comunicació en matèria de
música. La idea principal i la justificació de crear un nou centre de música és crear una
entitat diferent a l’oferta que hi ha actualment a la ciutat, és per això que l’escola estarà
molt lligada a l’anglès, amb motiu de crear l’única escola de música que imparteix
classes de música en anglès a Lleida, i fer-la així la més internacional de la ciutat.
El pla de comunicació és per un termini d’un curs escolar, 2013-2014, no obstant les
accions de comunicació que es proposen comencen al maig de 2013 i finalitzen al juny
del 2014. Al ser una escola nova, el pla és pel seu primer any per tal d’observar i
analitzar com es desenvolupa al llarg del curs. Un cop analitzats els resultats finals,
s’elaboraria un pla model que només necessités una revisió cada any.
A continuació desenvoluparem l’exemple de pla de comunicació que presenta aquest
treball:
6.1 Organització
6.1.1 Nom de l’escola
Musician’s School. El nom és la cara visible del centre per a la gent que no el
coneix, és per això que hem decidit ja des d’un primer moment posar-li un nom
amb anglès per tal de reflectir alguna cosa diferent al que és habitual i així cridar
l’atenció dels que hi passin per davant. No obstant, hem pensat en un nom que
sigui fàcil de comprendre tant per nens com per adults. Tant Musician’s, per la
semblança amb el català, com School, terme que els nens ja aprenen de petits a
l’escola, són dues paraules angleses que pensem que són fàcils de traduir al
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català i no donen lloc a confusions com sí que podia donar el primer nom que
se’ns havia acudit per l’escola: Sharp and flat (sostingut i bemoll). Era una nom
que ens agradava perquè quedava molt bé en anglès, però pensàvem que la gent
sense cap coneixement d’anglès no aconseguiria desxifrar el seu significat.
6.1.2 Objecte d’empresa
És un centre d’ensenyança musical, que ofereix als alumnes estudis musicals de
qualitat i bilingües, dels nivells de grau elemental i grau mitjà.
6.1.3 Propietat
El centre que es planteja seria de propietat exclusivament privada, finançat
únicament amb recursos propis. Tot i així, no es descarta una futura
col·laboració amb institucions públiques (beques, ajudes, etc.) i amb Anglaterra
per fomentar la vocació internacional del centre.
6.1.4 Ubicació
Com hem comentat anteriorment, l’escola estaria situada a la ciutat de Lleida.
Amb l’anàlisi previ de les escoles de música que hi ha actualment a Lleida hem
observat que totes estan ubicades pel centre de la ciutat. En un primer moment,
volíem situar la nostra escola en una zona d’expansió, una mica més allunyada
del centre, com per exemple la zona de la Copa d’Or, ja que estaria apartada de
les altres i el lloguer del local ens sortiria més econòmic al no tractar-se del
centre de la ciutat. No obstant, pensem que pel tema de desplaçaments, posar
l’escola allunyada del centre potser no resultaria pràctic pels pares a l’hora de
portar als nens. És per això que finalment hem decidit col·locar el nostre centre
en un lloc cèntric, prop de la plaça Ricard Vinyes. Un exemple podria ser el
Carrer Bonaire o el Carrer de la Llitera, situats a la vora de carrers principals
com l’Avinguda Prat de la Riba o l’Avinguda Balmes. Al no ser un carrer
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principal el lloguer del local seria més econòmic i al estar prop de Ricard Vinyes
i d’avingudes principals, és de fàcil accés amb el vehicle propi i amb el transport
públic.
6.1.5 Personal
En un primer moment i almenys durant el primer període de l’obertura de
l’escola, el personal amb que comptaríem seria d’un total de 19 empleats. Hi
hauria 14 professors: 2 de piano, 2 de violí, 1 de guitarra, 1 de flauta, 1 de
clarinet, 1de contrabaix, 1 de trompeta, 1 de viola, 1 de saxo, 1 de percussió, 1
de cant i 1 de llenguatge musical. Hem duplicat el nombre de professors de
piano i violí ja que són els instruments amb més demanda entre els nens i nenes.
En un primer moment, no hem comptat amb professors de fagot, oboè, trombó i
trompa ja que són els instruments amb menys demanda, no obstant si algun nen
demana començar amb algun d’aquests instruments no descartem poder
contractar un professor especialitzat en aquell instrument en qualsevol moment.
Per altra banda, només contractem un professor de llenguatge musical perquè
pensem que qualsevol professor d’instrument individual en pot donar classes, es
per això que algun dels professors podria fer aquesta funció en el cas de que hi
hagués molts alumnes. Finalment, comptaríem amb 5 empleats més: 1 director
del centra, 1 responsable de comunicació, 1 secretari i 2 persones de
manteniment i serveis generals. Com hem dit anteriorment, un total de 19
empleats.
6.1.6 Pressupost
El pressupost total pel primer any de vida de Musician’s School seria de 400.000
euros. Comptant així el lloguer del local, les despeses de llum i aigua, la
campanya publicitària d’obertura de l’escola i les accions concretes de publicitat
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al llarg del curs, la compra del material necessari, el sou dels professors i els
empleats de l’escola, etc. Del pressupost total s’invertiria aproximadament un
10% en comunicació, 40.000 euros, per aquest primer pla de comunicació d’un
any, per cobrir despeses de personal, manteniment de pàgina web, publicitat... és
un pressupost ambiciós, però es considera necessari per impulsar el coneixement
del centre.
6.2 Anàlisi
6.2.1 Estudi de la competència
Com ja hem analitzat anteriorment, a la ciutat de Lleida hi ha sis escoles de
música que serien competència directa amb el nostre centre:
o Escola de Música l’Intèrpret
o Escola de Música l’Orfeó Lleidatà
o Escola de Música Municipal de Lleida
o Escola de Música Arts Musicals
o Escola de Música Músics – Taller de Música
o Escola de Música Pons Rosselló
Totes elles de caràcter privat a excepció de l’Escola de Música Municipal de
Lleida. Per tant hi ha una competència alta pel nombre d’habitants de la ciutat,
és per això que la nostra escola s’haurà de diferenciar de les altres i oferir alguna
cosa nova que no es pugui trobar en els altres centres ja consolidats.
6.2.2 Missió
Segons l’autor Jordi Morató, la missió consisteix en “delimitar l’àmbit
d’actuació de l’escola, a què es dedica i quina és la seva raó de ser”22.

22

MORATÓ, JORDI: Comunicació i estratègia. L’empresa vista a través de les ulleres de la
comunicació. Barcelona. UOC. 2011.
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o Musician’s School és un centre privat d’estudis musicals que entén la
música com una forma de vida, com una part imprescindible del dia a
dia. La missió de Musician’s School és oferir un producte fins ara
inexistent a Lleida, una escola que empra el bilingüisme dins les seves
classes per tal de convertir-se en una referència internacional i que els
alumnes tinguin, un cop finalitzats els seus estudis, una visió més àmplia
del món musical.

6.2.3 Visió
Morató defineix la visió com: “allò que una organització vol esdevenir de gran.
És el futur on vol arribar. La visió s’ha de veure com un repte assolible” 23.
Musican’s School vol esdevenir:
o Una escola de referència dins de la ciutat de Lleida pel que fa al seu
nivell de qualitat i excel·lència.
o Un centre amb cert posicionament a nivell espanyol i europeu.
o Un servei innovador, al dia amb les noves tècniques d’ensenyament
musical tant a nivell espanyol com europeu, per tal d’oferir la millor
formació possible als seus alumnes.
o Un espai d’aprenentatge que fomenti la investigació i la recerca.
o Un centre connectat amb altres espais culturals i centres musicals de
referència de Catalunya.
6.2.4 Valors
Els valors defineixen allò que fa especial a l’escola, allò que determina com és i
els que marquen la direcció correcta. Els valors de Musician’s School són:
23

MORATÓ, JORDI: Comunicació i estratègia. L’empresa vista a través de les ulleres de la
comunicació. Barcelona. UOC. 2011.
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o Lideratge: el centre vol formar als seus alumnes pel tal de que assoleixin
la figura de líders, que estiguin preparats per ser els millors en el món
musical
o Innovació: sempre al corrent de les últimes tècniques musicals
o Singularitat: Musician’s School planteja un model diferent, bilingüe
o Connectivitat: amb altres centres i espais culturals (integració a la ciutat)
o Treball en equip: entre alumnes i professors, tutories individualitzades
o Vocació internacional: integrant la llengua anglesa a les classes i
tècniques emprades a Europa
o Formació continuada: reciclatge continu per part dels professors i el
personal administratiu
o Qualitat: el centre implementarà circuits de qualitat per avaluar el nivell
acadèmic dels alumnes, el rendiment del professorat i l’adequació de les
tècniques d’ensenyament
6.2.5 Mapa de públics
Els públics són els individus o els grups amb qui l’escola es comunicarà. Segons
Jordi Morató: “saber amb qui ens comuniquem i amb qui ens volem comunicar
és imprescindible per poder desenvolupar qualsevol estratègia o pla de
comunicació”.
Sara Magallón, per la seva banda i també citada per Jordi Morató, defineix els
públics com “conjunt de persones físiques i/o jurídiques determinat per alguna
circumstància que els dóna unitat i vincula expressament a una empresa o
institució”24.

24

MORATÓ, JORDI: Comunicació i estratègia. L’empresa vista a través de les ulleres de la
comunicació. Barcelona. UOC. 2011.

40

Qualsevol empresa o institució, en el nostre cas l’escola de música, té diferents
tipus de públics, amb característiques e interessos diversos, és per això que la
forma de comunicació serà diferent per a cada un d’ells.
A Musician’s School podem classificar els nostres públics en tres àmbits:
o Públics interns: tothom que treballa pel centre, professors, personal
d’administració, etc.
o Públics institucionals: els contactes del centre, els mitjans de
comunicació, amb qui contactarà per fer difusió de l’escola, per fer
col·laboracions...
o Públics comercials: els nostres alumnes i pares i mares d’alumnes, a qui
volem que arribi tota la informació per tal de que hi hagi un retorn de
l’estratègia25.

25

Veure a l’Annex: mapa de públics
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6.3 DAFO

FORTALESES

DEBILITATS

- Coneixement i estudi previ de la - Escola de nova creació
competència, sabem com treballen

- Mancança de posicionament

- Educació musical internacional

- Identitat no consolidada

- Noves tècniques pedagògiques

- Manca de vincle amb les institucions

- Eines de comunicació 2.0

OPORTUNITATS

AMENACES

- Posicionar una nova manera d’ensenyar - 6 escoles de competència directa que
música a la ciutat de Lleida, tot creant busquen el mateix tipus de públic
una nova escola moderna i rellevant

- Resistència al canvi i desconeixement

- Incorporat l’anglès com a llengua del nou model
vehicular en la música

- Moment de crisi econòmic, hi ha

- Captar nous alumnes

tendència de matriculació a centres
públics

6.4 Planificació
6.4.1 Mitjans de comunicació
Establir una bona relació amb els mitjans de comunicació a través de:
o Conèixer i identificar els periodistes, sobretot els especialitzats en cultura
i música, de diaris, revistes, televisió, ràdio... de Lleida, i puntualment
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de Barcelona. No centrar-nos només en premsa escrita sinó obrir-nos a
tots els mitjans possibles, off i on-line.
o A l’inici de curs, fer una trobada amb els directors dels principals mitjans
de comunicació per a que coneguin l’escola.
o Enviar l’agenda de la programació mensual de l’escola a un mailing
ampli de la base de dades del centre. Principalment a premsa (Segre, La
Mañana, Bon Dia), ja que és un mitjà que té una secció especialment
dedicada a la cultura, i té més espai per donar cabuda a les nostres
notícies. A més, segons el Baròmetre de la Comunicació, el perfil de
lectors de diaris són homes d’entre 25 i 44 anys, és a dir, un dels nostres
públic potencials, els pares i mares dels alumnes 26.
o Notes de premsa per ocasions més noticiables, que s’allunyen de
l’agenda habitual: grans concerts, actes en col·laboració amb altres
escoles o entitats, visita d’algun músic important, etc. L’enviament de les
notes de premsa s’adequarà a les necessitats de diferents mitjans, amb
fotografies si és per diari o revistes, amb so si és per ràdio i a poder ser,
amb imatges per a la televisió (en el cas que ells no puguin assistir a
l’acte).
o Convocar als mitjans a rodes de premsa en ocasions molt puntuals, al ser
una escola de nova creació la presentaríem davant els mitjans amb una
roda de premsa, sempre pensant en els diferents formats, a part de
presentar l’escola inclouríem alguna actuació musical o algun fet per tal
de que la televisió pogués tenir imatges. Per exemple, convocar una roda

26

Baròmetre de la Comunicació. 2012:
http://www.fundacc.org/docroot/fundacc/pdf/resum_public_3a_onada12_barometre_cat.pdf

43

de premsa per presentar els Premis Musician’s School amb la presència
d’algun músic reconegut.
o Contingut audiovisual. Tant si convoquem alguna roda de premsa com
amb una nota de premsa, sempre intentarem adjuntar contingut
audiovisual. Per exemple, si fem un concert en homenatge a Mozart,
adjuntar a la nota un link amb alguna de les peces que s’interpretaran,
informació de l’obra, etc. Per tal d’informar el millor possible als mitjans
sobre aquell acte.
o Pensar accions que puguin generar notícia, intentar sempre buscar actes
diferents, que siguin interessants pels mitjans.
o Fer que el responsable de comunicació actuï com a reporter intern27,
amb, a poder ser, sensibilitat musical.
6.4.2 RRPP
Les Relacions Públiques són una eina de comunicació a llarg termini.
Pel que fa a aquest primer pla de comunicació contemplaríem dues accions de
relacions públiques:
o Jornada de portes obertes al nostre centre. Al ser una escola nova és
interessant que la gent pugui conèixer el centre, les instal·lacions, la
política pedagògica que seguirà. Una jornada dirigida a un públic
familiar, des de nens fins a adults, sense oblidar-nos també de convidar
als mitjans de comunicació. Inclouríem dins la jornada un mini concert i
la presentació d’algun instrument als pares i mares.

27

El reporter intern: “Quan es treballa com a periodista en una organització pública o provada, s’ha de
realitzar la cerca de les informacions que s’hi generen i detectar aquelles que poden ser notícia”.
PALAU, G: Gabinets de comunicació. Periodistes a l'altra banda. Barcelona: Editorial Pòrtic, 2003.
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o Premis Musician’s School. Cap a final de curs s’organitzarien els premis
del centre, un dia de concerts i actuacions que conclouria amb una
entrega final dels premis, segurament amb la invitació especial a un líder
de comunicació o músic de referència. Aconseguint així motivar als
alumnes amb la finalitat de ser guardonats, alhora que generar una
notícia pels mitjans de comunicació.
o Convidar sempre als periodistes a tots els actes que es fan a l’escola, no
només com a informadors sinó com a prescriptors d’opinió. Enviar
invitacions a diversos periodistes tant de concerts com d’activitats,
visites guiades, etc. Per aconseguir empatia, que ens coneguin en primera
persona, que sàpiguen quina és la nostra trajectòria i estiguin molt
informats a l’hora de fer una notícia sobre el nostre centre.

6.4.3 Publicitat
Dins del pla de comunicació la publicitat és una eina clau, i més tractant-se
d’una escola de nova creació que el públic desconeix. És important planificar les
insercions publicitàries, en quins mitjans, en quin període de temps i quin
pressupost total hi destinarem.
Al ser una escola nova, és una bona opció invertir en publicitat en diferents
formats, per així poder arribar al màxim de població possible. És per això que la
nostra proposta d’inversió publicitària és gran, perquè hi hauria una gran
campanya de llançament per donar-la a conèixer i captar clients. A continuació
detallarem la planificació de mitjans:
o PREMSA: La premsa escrita seria una de les plataformes principals per
publicitar el centre, ja que té un nombre de subscriptors assegurat que
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llegeixen el diari cada dia i la franja d’edat que compra diaris sol ser un
públic adult, per tant un dels nostres públics potencials, els pares i mares.


ON: Utilitzaríem els dos principals diaris de la ciutat, Segre, el
més llegit de Lleida segons el Baròmetre de la Comunicació del
201228, i La Mañana, el segon diari per tradició.



QUAN: Les insercions en publicitat serien per a ocasions molt
puntuals, ja que és una acció d’alt cost. En aquest primer any
escolar de vida del centre hi hauria tres moments clau per la
publicitat:
1. Període de matriculacions: des del 20 fins el 30 de maig
del 2013. Seria la campanya més gran ja que el principal
objectiu de l’escola és captar clients per entrar en
funcionament.
2. Premis Musician’s School. Al ser els primers premis de
l’escola hi hauria una campanya potent de publicitat per
tal de que es coneguin els premis i l’escola en sí. La
publicitat seria la setmana del 10 al 14 de juny del 2014.
3. Període d’inscripcions per les Colònies musicals d’estiu.
Del 17 al 21 de juny del 2014.

o REVISTES: La inversió en revistes seria més reduïda, i es tractaria de
revistes especialitzades adreçades a un públic molt concret. Les
escollides, agafant d’exemple les que han escollit els centres
anteriorment analitzats són:

28

Baròmetre de la Comunicació i la Cultura 2012:
http://www.fundacc.org/docroot/fundacc/pdf/resum_public_3a_onada12_barometre_cat.pdf
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FAMPAEC: La revista de les Federacions d’Associacions de
Mares i Pares d’Escoles Cristianes, és una revista escolar que
arriba a un 90% de les escoles concertades de Lleida i té un preu
econòmic per a la publicitat. A l’exemplar de maig de 2013
posaríem un anunci pel període de matriculacions, i al juny de
2014 un altre per les inscripcions a les colònies musicals d’estiu.



DOCE NOTAS: és una revista on-line musical, on s’hi troba
públic potencial perquè els seus usuaris estan relacionats amb el
món de la música. Ens hi anunciaríem en les tres accions
principals que hem comentat anteriorment, el període de
matriculacions, els premis Musician’s School i la inscripció per
les colònies musicals a l’estiu.

No obstant, a banda d’aquestes dues, en un futur ens agradaria estar en revistes
més conegudes i referents a un altre tipus de música que actualment no oferim a
la nostra escola, com per exemple:


ROLLING STONE: en el primer any de vida de Musician’s
School, només s’ofereixen modalitats d’estudis clàssics, però en
un futur es té previst apostar per la música electrònica. És en
aquest moment, en el que veuríem com a mitjà potencial per
publicitar la nostra escola la revista Rolling Stone, que va
adreçada a un públic més aviat de música moderna que no pas
clàssica.

o RÀDIO: La ràdio és un mitjà que a primera hora del matí capta un dels
nostres principals públics potencials, els pares i mares i alhora els nens
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quan van amb el cotxe cap a l’escola. Per aquest motiu hi farem una
inversió potent a primera hora del matí, el prime time de la ràdio:


ON: La idea és arribar al major nombre possible de públics,
intentarem

publicitar-nos a tot tipus de ràdios, públiques i

privades i de totes les ideologies. Hem escollit les següents:
1. COPE LLEIDA: és la ràdio que ofereix els preus
més econòmics. Les falques van entre els 3 i els 7
euros i a més, ens donen l’opció de fer una
entrevista al responsable del centre mentre duri la
campanya.
2. RÀDIO LLEIDA/40 PRINCIPALS: Escollim els
40 Principals perquè és una ràdio musical i per
tant especialitzada en el nostre sector. A més,
segons l’Estudi General de Mitjans, el perfil
d’oients dels 40 principals són homes i dones
d’àmbit urbà, entre 18 i 34 anys i de classe
mitjana29, per tant, un dels nostres públics
potencials, els pares i mares dels alumnes 30.
3. CATALUNYA

RÀDIO/

CATALUNYA

MÚSICA: seria un mitjà públic, però dins de
Catalunya

Ràdio

escolliríem

la

freqüència

musical, per ser també un àmbit especialitzat en
música.

29
30

Estudi General de Mitjans. 2012.
Veure a l’Annex: tarifa publicitàries 40 principals
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QUAN: utilitzaríem les tres emissores de ràdio anomenades
anteriorment per les tres accions publicitàries explicades al
començament:
1. Període de matriculacions: campanya entre el
18 i el 30 de maig del 2013
2. Premis Musician’s School: campanya del 10 al
14 de juny del 2014.
3. Inscripcions per les colònies d’estiu musicals:
campanya del 17 al 21 de juny del 2014.

o OPI31: Els Opis dels autobusos són una eina de publicitat exterior que
resulta útil i sovint eficient ja que per un mateix cost té un elevat nombre
d’impactes, és versàtil i està actiu les 24 hores del dia. Segons dades del
Baròmetre de la Comunicació, cada persona dedica 97 minuts al dia als
medis exteriors. A més, un 63,3% de la població presta atenció als medis
exteriors, i, en termes relatius, la penetració del medi exterior en la
població major de 14 anys, ha augmentat un 2,1% respecte a l’exercici
anterior (2011)32. És una inversió alta, i per tant només hi faríem inserció
pel període de matriculacions, creiem que és eficaç omplir la ciutat de
cartells grans anunciant la nostra escola per donar-la a conèixer en els
seus primers mesos de vida.
o FULLETONS I CARTELLS: Pel que fa a fulletons i cartells, la inversió
la centraríem en el període de matriculacions, pels motius que ja hem
comentat, la captació de clients i futurs alumnes. Totes les altres petites

31
32

Els OPIS són mobiliari urbà amb aprofitament publicitari
Baròmetre de la Comunicació. 2012.
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accions com concerts o activitats les donaríem a conèixer a través de la
xarxa, de les plataformes socials i la pròpia pàgina web.
Pel que fa al pressupost invertit en publicitat, hem realitzat una taula desglossada de la
inversió per a les accions següents:


Període de matriculacions: un total de 15.536€33



Premis Musician’s School: un total de 2.052€34



Període d’inscripcions colònies d’estiu musicals: un total de 3.802€ 35

És a dir, un total de 21.390€ invertits en publicitat, dels 40.000€ destinats a
comunicació. Un 53,4% del pressupost total del departament de comunicació. La
inversió en publicitat suposa, aquest primer any de l’escola, més de la meitat del
pressupost total. Com hem anat comentant, al ser una escola de recent creació necessita
una gran campanya per donar-se a conèixer. La intenció i l’objectiu del curs següent
serà reduir costos publicitaris i continuar la difusió a través de xarxes socials i la pàgina
web del centre, ja que esperem que sigui una escola consolidada i coneguda dins de la
ciutat. No obstant, per posar-la en funcionament hem decidit fer aquesta gran inversió
en publicitat, que no despesa, a més de donar-hi suport amb les xarxes i la web.
Cal dir finalment, que aquest primer pla de comunicació no contempla la publicitat en
la televisió, ja que és el format més car i no considerem que sigui excessivament
necessari en aquest primer període. A més, l’oferta es limitaria a Lleida Televisió i té un
públic divers i generalista i no és el nostre principal públic objectiu.

6.4.4 Promoció de venda

33

Veure Taula 1 de l’Annex
Veure Taula 2 de l’Annex
35
Veure Taula 3 de l’Annex
34
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La promoció de venda és un incentiu que estimula la compra, o en el nostre cas,
la inscripció a l’escola, la matrícula. Una promoció sempre crida l’atenció dels
futurs clients, per això, en el període de matriculacions, faríem una promoció de
amb un descompte. Si venen de dos en dos a apuntar-se se’ls hi farà un 20% de
descompte en la matrícula a cada un. És important perquè un descompte pot fer
que els clients es decantin per apuntar-se en una escola o una altra, i al ser un
centre nou i amb la competència que hem analitzat anteriorment, pot ser una
aposta que ens ajudi a aconseguir alumnes. Aquesta promoció es comunicarà
dins la campanya publicitària de matriculacions.

6.4.5 Comunicació 2.0
La comunicació 2.0, sobretot pel que fa a les xarxes socials, és el futur de la
comunicació de la nostra escola, o almenys aquest és un dels nostres objectius.
Segons Javier Celaya, les xarxes socials són: “llocs d’Internet on les persones
publiquen i comparteixen tot tipus d’informació, personal i professional, amb
terceres persones, coneguts i desconeguts” 36.
Els motius pels quals tindrem presència a les xarxes socials són:
-

El nostre públic potencial es troba a les xarxes socials, són generacions que ja
han nascut amb Internet i hi passen la majoria d’hores del dia.

-

Cost reduït. Un dels nostres objectius com ja hem comentat és reduir la
publicitat als mitjans de comunicació i poder fer-la a través de la xarxa quan ja
siguem coneguts, és per això que de cara al curs següent (2014-2015) volem que
les xarxes siguin una eina totalment consolidada i relacionada amb l’escola

36

CELAYA, JAVIER: La empresa en la Web 2.0. Barcelona. Editorial Gestión 2000. 2008.
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-

Actualitat. Avui en dia si una empresa no té presència a Internet no té força, és
important estar a la xarxa, per la interacció amb els clients i possibles clients,
actualitat del que passa a l’escola, etc.

-

Idiomes. A totes les xarxes socials els idiomes que s’utilitzaran seran el català i
l’anglès, per tal de que els alumnes segueixin practicant l’idioma fora del centre,
i podran interactuar amb el centre amb la llengua que prefereixin. Per altra banda
els pares i mares que no dominin l’anglès, podran veure les publicacions amb els
dos idiomes i anar acostumant-se a la llengua estrangera.

Les xarxes socials amb què comptarà l’escola són:


FACEBOOK
Facebook és la base de les xarxes socials, una plataforma que ha superat els
500 milions d’usuaris, on els contactes poden compartir amb els seus amics
vídeos, fotografies, comentaris o parlar per missatgeria instantània. És una
xarxa que ho engloba tot i per tant, adient per adreçar informació a una
audiència àmplia sobre la nostra escola.
L’adient per la nostra escola és crear una pàgina, ja que Facebook dóna a les
empreses un caràcter diferencial per distingir-les dels perfils individuals.
La funció de Facebook per a la nostra escola serà abocar continguts de
manera menys formal que a la pàgina web, és a dir, donar les informacions
dels diferents actes, concerts, activitats... Però incitant a que els usuaris
comentin. Per exemple, informem dels Premis Musician’s School, i acabem
la informació amb un: Hi aniràs? Qui creus que s’emportarà el premi?.
Aquesta iniciativa pretén fomentar la interacció entre els usuaris i l’escola,
que sàpiguen que darrere de la pàgina hi ha algú que els contesta i els hi
resol els seus dubtes amb el menor temps possible.
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A més, a Facebook es compartiran tots els vídeos que es pugin a Youtube,
per tal de fomentar també la interacció, que a Youtube és menys fluïda. No
obstant, no es linkaran els tuits ni les actualitzacions de la web, ja que és un
error mesclar xarxes socials, cada una té una funció i no és recomanable
ajuntar-les.
Per altra banda, també es compartiran links que puguin interessar als nostres
usuaris, alumnes, pares i mares. Com documentals de música, notícies de
premsa relacionades amb el món musical.. Per tal de no només parlar de la
nostra escola, sinó també per obrir les portes al món cultural d’altres
institucions i així aconseguir tenir uns alumnes més informats i preparats.
Les actualitzacions seran una o dues al dia, depenent del contingut que hi
hagi per compartir, tampoc és bo saturar als usuaris amb informació 37.


TWITTER
Twitter és una plataforma de micromissatgeria que permet publicar
missatges curts (de 140 caràcters) i es basa en converses entre seguidors, o a
través de hashtags. És una eina idònia per comunicar informacions de
manera breu, per retransmetre esdeveniments en directe però també per
interactuar amb els usuaris.
En aquest sentit l’objectiu de crear un Twitter per la nostra escola de música
és crear comunitat amb els usuaris. Cada vegada més, l’eina que més
s’utilitza dins Twitter són els hashtags per englobar dins una mateixa línia
tots els comentaris dels usuaris. Des de l’escola crearíem hashtags com
#musicianschool,

#premismusicians,

#concertmusicians...

Per tal de

comentar els diferents esdeveniments de l’escola. No obstant, la millor opció
37

RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, ÓSCAR: Community Manager. Conviértete en un experto en “social
media. Madrid. Ediciones Anaya Multimedia. 2011
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és deixar que els mateixos alumnes creïn el hashtag, per exemple proposar
dos hashtags per un esdeveniment i que ells decideixin quin els hi agrada
més.
A més, Twitter servirà per donar diverses informacions en un titular, per
exemple: “Demà a les 19h a l’auditori de l’escola es celebraran els nostres
primers premis Musician’s School #premismusician”.
Finalment, també es faran mencions a diversos temes socials, per exemple,
es farà referència a aniversaris i commemoracions de l’entorn musical, als
premis Oscar i Goya relacionats amb el tema musical (Òscar a la millor
banda sonora), etc.
I, sobretot, es fomentarà la interacció amb els usuaris, per tal de crear un
feedback continu. Les publicacions seran 3 o 4 per dia, en funció del
contingut que mereixi la jornada. És a dir, si retransmetem l’entrega dels
Premis Musician’s School, el nombre de tuits serà elevat, però només es
realitzaran més tuits en ocasions que surten fora del que és habitual38.


YOUTUBE
Youtube és la plataforma líder en vídeo d’aquests moments, que permet als
usuaris veure, pujar i compartir vídeos, a més de comentar-los amb altres
usuaris. És interessant per l’escola comptar amb aquesta plataforma per
poder pujar vídeos d’assajos, concerts, activitats, etc. Però també per tal de
que els alumnes o pares i mares puguin pujar els seus propis vídeos. És a dir,
una de les principals idees de crear aquesta xarxa és, no només pujar vídeos
elaborats per l’escola, sinó deixar que els pares i mares dels alumnes puguin
pujar els seus propis vídeos dels concerts dels seus fills, d’assajos a casa, etc.

38

Generalitat de Catalunya. Guia d’Usos i estil a les xarxes socials:
http://www.gencat.cat/xarxessocials/pdf/guia_usos_xarxa_cat.pdf
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per tal de fer-se la plataforma més seva. Això sí, en aquesta xarxa hi posarem
un filtre de revisió de continguts, per poder revisar abans de que aparegui en
el canal de l’escola, quin és el contingut del vídeo per tal d’evitar ensurts. La
reputació corporativa de l’escola està en joc i en les nostres mans. Cal
controlar sempre què diem de nosaltres.
L’actualització de la xarxa serà setmanal o quinzenal, però mai més d’un
mes sense actualitzar-la.
Els vídeos de Youtube es podran linkar tant a Facebook, com a Twitter i a la
pàgina web del centre.


INSTAGRAM
Instagram és la xarxa social, o plataforma social per pujar fotografies que
actualment té més èxit entre els usuaris. És per això que ens hem decantat
per crear un Instagram abans que un Flickr, ja que creiem que aquesta última
té una manca d’interacció que sí que ens aporta Instagram.
La funció d’aquesta xarxa social de cara a l’escola serà pujar fotografies dels
alumnes fent classe, de l’orquestra o la coral assajant, de concerts, activitats,
etc. i animar als alumnes a que facin el mateix seguint un mateix hashtag.
Les fotografies d’Instagram es podran compartir tant a Facebook com a
Twitter. No obstant, seguint el Codi Deontològic del Col·legi de Periodistes
de Catalunya, el centre només podrà difondre les imatges dels menors que
hagin estat autoritzats pels pares i mares 39, i mai difondrà imatges que
puguin perjudicar la seva reputació o el seu honor40.

39
40

Codi Deontològic del Col·legi de Periodistes de Catalunya: www.periodistes.org
Drets i límits del periodisme gràfic

55

Per tal de gestionar totes aquestes xarxes de la millor manera possible, s’utilitzaran
eines d’anàlisi del seu funcionament:
-

Social Mention: és una aplicació web que et permet saber qui et menciona,
on i quan. Amb ella podem mesurar la influència de la nostra marca, els
blocs, les xarxes socials, etc. A més, té un apartat molt útil, Top Keywords,
que et permet veure quines són les paraules que més utilitzen els usuaris per
buscar la teva marca. També compta amb altres apartats com Top Users, per
saber quins són els usuaris que més et mencionen i establir una bona
comunicació amb ells, el Top Hashtags, per esbrinar amb quins hashtags
relacionen la nostra marca, Sources, on et diu les principals fonts de menció
de la teva marca, i un llarg llistat de totes les mencions de la marca de
l’escola41.

-

Google Alerts: treballa a través de paraules clau. Envia per correu electrònic
totes aquelles cites que fan referència a la teva marca, i un mateix decideix
quan vol rebre aquestes alertes: una vegada al dia, una vegada a la setmana,
quan es produeixi la cita...

-

Google Analytics: aquesta eina la utilitzarem bàsicament per analitzar el
funcionament de la pàgina web, ja que permet contar les visites de la web,
d’on provenen, què és el que més els interessa, quanta estona passen a la
pàgina, com han arribat a la web, etc. És una eina essencial per veure com
funciona una web, què és el que més agrada i què és el que menys, i així
millorar per tal de rebre més visites i tenir una web eficaç.

Pel que fa a plataformes 2.0, l’escola comptarà amb una pàgina web oficial del centre:

41

RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, ÓSCAR: Community Manager. Conviértete en un experto en social
media. Madrid. Ediciones Anaya Multimedia. 2011
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PÀGINA WEB
La pàgina web del centre serà un dels pilars per la comunicació del centre de
cara a l’exterior, tant als alumnes, professors, pares i mares com a gent aliena
al centre, serà un lloc de referència per trobar tot tipus d’informacions
referents al centre.
La creació de la web serà a partir de la plataforma Tumblr, ja que compta
amb molts diferents tipus de dissenys que es poden adequar al que busquem
per la nostra pàgina web. És un format més nou i innovador que no Blogger
o Wordpress i per això ens hem decantat per aquesta opció. A més el preu és
econòmic ja que són 40€ i pots comprar el domini que prefereixis.
Dins de la pàgina web s’hi trobaran apartats des de la història del centre,
quan va néixer, amb quin personal, departaments, assignatures i instruments
que s’imparteixen,... fins a notícies relacionades amb l’escola, les notes de
premsa creades pel propi centre, reculls de premsa o de mitjans de
comunicació referents a l’escola, etc. A més, comptarà amb un apartat més
interactiu on es publicarà cada dia una frase d’un música cèlebre,
acompanyada d’una peça d’aquell compositor, i es demanarà als alumnes,
pares i mares que esbrinin de quin músic es tracta.
Una plataforma completa on els usuaris podran resoldre qualsevol tipus de
dubte, i que, si no és així, trobaran un apartat per comunicar-se amb
nosaltres per respondre els seus dubtes el més aviat possible.

Finalment, tenint en compte que els buscadors com Google o Yahoo són el més usat a
Internet, creiem que és important que hi hagi una breu explicació de la història de
Musician’s School a l’enciclopèdia més usada d’Internet: Viquipèdia. És un referent
molt usat pels usuaris d’Internet per buscar qualsevol cosa, i cada cop és més fiable
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gràcies als Viquipedistes que treballen per mantenir-la actualitzada i sense errors. És per
això que creiem necessari obrir una pàgina explicant quan va néixer l’escola, on està,
qui la fundar i quins estudis s’hi poden cursar.
De totes aquestes tasques s’encarregaria el responsable de comunicació, tant
d’actualitzar les xarxes, com de respondre els e-mails, actualitzar la web, etc.
6.4.6 Imatge corporativa
Segons Jordi Xifra, la imatge corporativa és “el conjunt d’elements i d’atributs que
singularitzen i identifiquen objectivament la realitat d’una organització, i que la
diferencien d’altres organitzacions” 42.
El logotip de l’escola ha traduir la identitat visual de l’organització, i ha de ser distintiu
per tal de diferenciar-nos de la resta d’escoles de música. Segons Jordi Xifra, el logotip
és: “el distintiu gràfic que identifica una organització, una marca o un producte, i que
pot estar format per un símbol, per una representació gràfica del nom de l’organització,
marca o producte, o per una combinació d’aquests dos elements” 43.
El logotip de Musician’s School està composat per una guitarra espanyola, que de fons
té la bandera britànica i va acompanyada pel nom del centre amb una de les tipografies
de base de l’escola: Chopin Script.

42
43

XIFRA, JORDI: Tècniques de les Relacions Públiques. Barcelona. Editorial UOC. 2007
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És un logo senzill, característic de la nostra escola ja que relaciona el món musical amb
l’anglès fent referència de la bandera britànica. És a dir, relaciona de manera coherent
la identitat física i la identitat corporativa.
A banda del logotip, és important també que l’escola tingui un símbol, és a dir, el signe
gràfic que identifica visualment l’escola, en el nostre cas seria la guitarra espanyola
sense incorporar el nom del centre.
El sistema de colors és un altre dels pilars de la comunicació corporativa, els colors
escollits per representar el centre són el vermell, el blau i el blanc, fent referència a la
bandera del Regne Unit, i el negre per la tipografia.
Per altra banda, és important que tots els documents relacionats amb Musician’s School,
com correus electrònics, pàgina web, cartes de l’escola... estiguin identificats sempre
amb la imatge corporativa del centre, és a dir, afegint sempre el logotip del centre, uns
colors coherents i un codi gràfic determinat.
En el cas de Musician’s School les tipografies escollides són Chopin Script i Gabrielle,
la primera pels títols i pel nom de l’escola, i la segona més en relació a textos.
Els professionals de la comunicació no han de ser, necessàriament professionals del
disseny, per això tant el logo de l’escola, com els cartells i els fulletons es dissenyen des
del departament de publicacions, seguint una mateixa línea, com hem dit, de tipografia i
amb el símbol del centre incorporat.
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6.5 Comunicació interna
Per aconseguir una bona comunicació de l’empresa, no només és important la
comunicació externa, sinó que la comunicació interna és un pilar clau per a que l’escola
funcioni bé.
Per a Tomás Álvarez i Mercedes Caballero, la comunicació interna “és absolutament
necessària en una estructura moderna. L’objectiu bàsic és aconseguir una implicació
dels diferents components de l’empresa o institució en una filosofia global de la mateixa
empresa”44.
És a dir, és important que tant els treballadors com els directius de l’escola tinguin clara
quina és la línia a seguir, quins objectius té el centre i cap on han d’anar; si no treballen
a l’uníson és més difícil arribar als objectius marcats.
La comunicació interna ha de satisfer diferents necessitats:
-

Ha de construir una identitat de l’empresa, conciliant tot el conjunt del personal
en un clima de confiança i motivació. És a dir, ha de motivar al personal i,
indirectament, millorar els resultats.

-

Ha de formar i informar els seus treballadors, ha d’informar-los del que passa a
l’empresa abans de que s’assabentin per altres fonts que puguin donar peu a
errors.

-

Informar individualment als treballadors

-

Fer públics els objectius aconseguits

44
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comunicación. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 1997
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-

Promoure la comunicació a totes les escales, és a dir, fomentar una comunicació
tant ascendent com descendent, des dels treballadors fins als directius i al
contrari45.

Per tots aquests motius, tota la comunicació que es faci externa al centre serà
comunicada també de manera interna, tant a professors, com personal administratiu,
alumnes, etc.
Les principals eines de comunicació interna seran:
-

Correu electrònic: per informar de qualsevol novetat que passi al centre, per
recordar dates d’exàmens, de matriculacions, etc. Serà la base d’una
comunicació entre treballadors i alumnes.

-

Reunions d’equip: cada dilluns a primera hora del matí hi haurà reunió amb tot
el personal de l’escola, per tal d’afavorir la comunicació entre els treballadors, i
assabentar-se de les novetats del centre. Una eina clau per millorar la
comunicació interna. La convocatòria a la reunió es durà a terme per mitjà de la
difusió per tot el centre d’una peça musical. La música també forma part, doncs,
com a fil conductor, de la comunicació interna.

-

Cartells informatius: dins del recinte hi haurà tot tipus de cartells recordant
concerts, audicions, activitats programades, etc. Com hem dit, tota la
comunicació externa es farà també de manera interna.

-

Pàgina web: serà una altra eina de comunicació entre treballadors i alumnes, on
podran trobar qualsevol tipus d’informació del centre. Per fer-la més interactiva,
s’inclourà cada dia, una frase d’un músic cèlebre amb una gravació d’una de les
seves obres, i es demanarà als alumnes, pares i mares que esbrinin de qui es

45
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tracta. S’activaria un apartat de comentaris per tal de que ho poguessin fer des de
la mateixa web.
Aquestes són les previsions de les eines emprades durant el primer any de vida de
l’escola, no obstant, es podran modificar, implementar o substituir en cas de veure que
no funciona, o que s’ha de millorar alguna cosa.
6.6 Execució
En aquest apartar descriurem detalladament algunes de les accions més importants que
portarà a terme l’escola durant el curs 2013-2014.
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ACCIÓ
Roda de Premsa per
presentar l’escola
als mitjans de
comunicació

OBJECTIUS
Donar a conèixer el
centre davant els
mitjans de
comunicació locals,
començar a fer ressò
des del primer moment

Jornada de Portes
Obertes del centre

Donar a conèixer les
instal·lacions als futurs
clients abans del
començament de curs

Premis Musician’s
School

Convertir-se en un acte
de referència a Lleida,
motivar als alumnes
amb un incentiu i
consolidar la imatge
del centre

Concert en motiu
del Dia de la Música

Concert al carrer amb
intervencions
individuals tocant una
mateixa obra

DESCRIPCIÓ
Convocar als mitjans a
la sala de reunions de
l’escola, adjuntar
dossier de premsa amb
informació general:
estudis, professorat,
etc.
Jornada per a que
pares, mares i alumnes
visitin les
instal·lacions del
centre, amb una
explicació de tots els
espais, mini concert i
presentació d’un
instrument
Entrega dels primers
premis del centre: a la
millor audició, la
millor interpretació, el
millor rendiment, etc.
Acte de socialització
amb els pares i mares,
diferent a un concert,
motivació de cara als
alumnes, i publicity.
Concert al carrer en
motiu del dia de la
música, orquestra del
centre

TIMING
Divendres 17 de maig
de 2013.
Hora: 11.00h
Lloc: Sala de reunions
del centre

SEGUIMENT
Clipping i enviament
de notes de premsa als
mitjans que no hagin
vingut

PRESSUPOST
200€
2 hores de preparació
de dossier, enviament
de convocatòries,
confirmació
d’assistència...

Del 2 al 5 de setembre
de 2013.
Hora: de 10 a 12h.
Lloc: Musician’s
School

Correu electrònic a
tots els matriculats
perquè puguin acudir a
la jornada, anàlisi de
les xarxes socials,
algun comentari dels
usuaris, etc.

200€
8 hores de Jornada i 2
hores de preparació
Total: 10 hores

Divendres 14 de juny
del 2013
Hora: 19 hores
Lloc: auditori del
centre

Retransmissió de la
gala dels premis en
directe des del Twitter
del centre, seguiment
de les xarxes socials, i
anàlisi dels mitjans el
dia següent.

3.000€
12 hores de feina per
preparar els Premis

21 de juny de 2014
Hora: 19 hores
Lloc: Plaça Sant Joan

Descripció dels fets
via Twitter, seguiment
de les xarxes i dels
mitjans

1000 €
8 hores de preparació
de l’acte

Colònies d’estiu
musicals en anglès

Oferir als alumnes una
manera diferent
d’aprendre música,
consolidar-se com
unes colònies de
referència, musicals i
en anglès

Casal de colònies per
acollir a diferents
alumnes amb ganes de
gaudir de l’estiu, a
l’hora que aprenen
música i anglès

Del 15 al 21 de juliol
de 2014
Lloc: casal de colònies

Campanya
publicitària: Període
de matriculacions

Donar a conèixer el
centre a través de
publicitat en diferents
mitjans de la ciutat de
Lleida. Aconseguir
clients

Forta campanya de
publicitat per donar a
conèixer l’escola i
aconseguir un nombre
elevat de clients i
futurs alumnes

Campanya
publicitària: Premis
Musician’s School

Donar a conèixer els
primers premis de
l’escola, ressò dins la
ciutat

Campanya a diferents
mitjans locals per
aconseguir ressò de la
gala dins la ciutat

Campanya
publicitària:
colònies d’estiu
musicals

Donar a conèixer les
colònies del centre,
convertir-se en
colònies de referència

Campanya als mitjans
locals de les primeres
colònies musicals i en
anglès de la ciutat, per
intentar convertir-se en
unes colònies de
referència dins Lleida

Del 18 al 30 de maig
de 2013
Lloc: mitjans locals,
Segre, Mañana, COPE
Lleida, 40 principals,
Catalunya música,
Fampaec, Doce Notas,
OPIS i fulletons
Del 12 al 14 de juny
de 2014
Lloc: Segre, Mañana,
Cope Lleida i Doce
Notas
Del 17 al 21 juny 2014
Lloc: Segre, Mañana,
40 principals, COPE,
Cat. Música, Fampaec
i Doce Notas

Mailing amb els
alumnes, pares i pares
per informar-los.
Durant les colònies,
actualització de les
xarxes (Instagram,
Twitter..) amb el que
estem fent per posar al
dia als pares.
Anàlisi de resultats de
la campanya
publicitària: enquestes
als matriculats

2500€
160 hores

Recull de premsa i
diferents mitjans al dia
següent dels premis,
per analitzar resultats
de la gala
Comunicació interna i
externa, comunicar via
mailing als pares i
mares les colònies
musicals, anàlisi de
resultat mesurant
nombre d’alumnes

2.052€
24 hores

15.536€
72 hores

3.802€
30 hores
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6.7 Control i anàlisi dels resultats
Pel que fa al control del primer pla de comunicació de Musician’s School, s’anirà fent
un seguiment a mesura que avança el curs, valorant si el pla establert dóna bons
resultats, si s’ajusta al pressupost, si podem donar cobertura a imprevistos, si les xarxes
socials funcionen com esperàvem, la web, les eines d’anàlisi... I passat el període de
temps previst es passaria al control de resultats.
Per tal de portar a terme un control, es realitzarien enquestes de satisfacció als alumnes i
als pares i mares a final de curs, per tal de saber la seva opinió de com ha funcionat
l’escola aquest primer any, què millorarien i què creuen que va pel bon camí. Per
exemple: quin ús fan ells de les xarxes socials, si creuen que hauríem d’estar en altres
plataformes més noves, si fem un bon ús de les xarxes, si els hi es útil la pàgina web...
Una sèrie de preguntes que ens ajudessin a reestructurar l’actual pla de comunicació
amb les millores que, tant els alumnes, els pares i mares, i els treballadors del centre,
creiem que s’han de millorar.

7. LA CONCRECIÓ DEL PLA: DUES ACCIONS REALS
Per tal d’aportar al treball una part més pràctica, s’han elaborat dos exemples de
publicitat de l’escola de la primera acció de comunicació del centre, és a dir, la
campanya publicitària de matriculacions i de presentació de l’escola.
Per una banda hem elaborat una falca de ràdio de 20’’, que s’emetria a COPE Lleida, 40
Principals i Catalunya Música 46.
I per altra banda hem elaborat un Cartell publicitari que anuncia l’obertura de l’escola i
el termini de matriculacions47.
8. VALORACIÓ PERSONAL
Per concloure amb el Treball de Fi de Grau, cal fer una valoració dels resultats
obtinguts.
Com hem vist al llarg del treball, crec que s’han aconseguit assolir els objectius de les
dues parts del treball plantejades al començament. Per una banda, l’anàlisi de la
comunicació especialitzada en música des del periodisme de fonts, mitjançant les
entrevistes als responsables de comunicació o directors dels diferents centres citats, i per
altra banda, l’elaboració d’un Pla de Comunicació per a una escola de nova creació,
partint de la base de tot el que s’havia analitzat prèviament.
He pogut observar que la majoria de centres sí que fan una comunicació especialitzada,
especialment els que compten amb un responsable de comunicació, però penso que
podrien tenir una estratègia més específica.
Personalment el que ha sigut més costós d’elaborar ha sigut el pla de comunicació, ja
que, malgrat la bibliografia existent sobre Pla de Comunicació, a la pràctica, cal adaptar
46
47

Veure guió i Falca de ràdio a l’Annex
Veure Cartell a l’Annex
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les estratègies i accions a cada cas particular. Per això el treball pot aportar una visió
diferenciadora d’eines específiques per a la comunicació musical.
Finalment, volem agrair especialment a tota la gent que ha fet possible la realització
d’aquest treball, ja que una gran part de l’estudi s’ha elaborat mitjançant entrevistes,
amb informació que no es possible trobar als llibres. És per això que volem fer especial
menció a Antonio Álvarez, tècnic de comunicació de l’ESMUC, Anna Sàez i Xavier
Quinquillà, responsable comunicació i gerent de l’Orfeó lleidatà respectivament, Alfons
Pérez, director de l’escola de música l’Intèrpret, Alba Bosch, coordinadora d’Educació
de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Lleida, Secció de Comunicació de
l’Ajuntament de Lleida i Pilar Seguí, responsable de comunicació de la Regidoria
d’Educació de l’Ajuntament de Palma.
A més, també volem agrair la informació facilitada per alguns mitjans de comunicació
de Lleida, de les seves tarifes publicitàries, com el departament de publicitat del Segre,
La Mañana, Catalunya Ràdio, La SER i COPE Lleida.
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NOTES DE PREMSA

L'Intèrpret dedica el seu concert de Festa Major a
Richard Wagner
L'Orquestra Simfònica L'Intèrpret, dirigida per Alfons
Pérez, retrà homenatge al compositor teutó amb
motiu de la celebració del 200 aniversari del seu
naixement.
El concert, que tindrà lloc el proper divendres dia 10 de maig a les 19:00 h.
al Parc Científic i Tecnològic de Gardeny, és una nova edició dels concerts
que L'Intèrpret fa cada any col·laborant amb la Festa Major de la nostra
ciutat,
El programa serà interpretat per l'Orquestra Simfònica, formada per una
quarantena de joves músics d'edats compreses entre els 11 i els 18 anys.
Interpretaran la 1ª simfonia en DoM de Beethoven, extractes de l'òpera
"Els mestres cantors", de Wagner, una suite de l'òpera "Tannhäuser" de
Wagner, la dansa hongaresa núm.1 de Brahms, la dansa eslava núm. 3 de
Dvorak i "Els miserables" de Claude-Michel Schönberg.

El concert, que és gratuït, està adreçat a públic de totes les edats i
comptarà amb una breu explicació de les obres.
_____________________________________________________________________
______________________________________________________
L'ORQUESTRA SIMFÒNICA L'INTÈRPRET

L'Orquestra Simfònica L'Intèrpret (OSI) és una orquestra que
aglutina alumnes de nivell mitjà i de grau professional de L'Intèrpret.
Està integrada per joves estudiants de música amb edats
compreses entre els 11 i els 18 anys.
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L'OSI és un projecte pedagògic que comença ara fa setze anys de
manera paralel·la al naixement de l'escola amb la creació d'una
primera orquestra que amb els anys es convertirà en tres de
diferentes edats i nivells. Actualment els alumnes de 6 a 9 anys
toquen a l'Orquestra Piccolo i els de 10 a 11/12 ho fan a la
Cantabile. Tot aquest procés culmina amb l'Orquestra Simfònica
que és la que avui podreu escoltar.
L'OSI centra el seu treball en el repertori simfònic sempre amb un
enfocament didàctic i pedagògic intentant oferir una formació
musical dels alumnes el més àmplia possible.
L'orquestra ha realitzat nombrosos concerts arreu del territori i ha
estrenat l'òpera "La Gàbia Daurada" i "El cant de la Sibil·la", obres
d'encàrrec totes dues de David Esterri. També ha realitzat
intercanvis per Catalunya i Alemanya.
_____________________________________________________________________
______________________________________________________

PROGRAMA DEL CONCERT:
Concert "Homenatge a Wagner"
Orquestra Simfònica L'Intèrpret
Director: Alfons Pérez

Programa:
Simfonia n.1 en Do Major, Op. 21 de Ludwing van Beethoven (17701827)
- Adagio molto - Allegro con brio
- Andante cantabile con moto
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- Menuetto. Allegro molto e vivace
- Finale. Adagio - Allegro molto e vivace

"Els mestres cantors" de Richard Wagner (1813-1883)
- Extractes de l'òpera

Suite de "Tannhäuser" de Richard Wagner (1813-1883)
- Cor dels peregrins
- Estrella vespertina
- Gran marxa

- Dansa eslava núm.3 d'Antonin Dvorák (1841-1904)

- Dansa hongaresa núm. 1 de Johannes Brahms (1833-1897)

- "Els miserables", meadley de Claude-Michel Schönberg

_____________________________________________________________________
______________________________________________________

Alfons Pérez i Martín
Director de L'Intèrpret
Centre autoritzat de grau professional, codi de centre: 25009927
Escola de música autoritzada, codi de centre: 25008170
C/ Sangenís Bertran nº 11, baixos
25.003 - Lleida
WEB: http://www.l-interpret.com
MAIL: alfons@l-interpret.com
Tel. 973 26 39 06
Tel/fax: 973 83 61 80
Mòbil. 654 34 39 63
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L'Orquestra Simfònica L'Intèrpret ha actuat a la
Seu d'Urgell.
Els joves intèrprets han omplert de públic la sala Sant Domènec de la
capital de l'Alt Urgell.
L'OSI (Orquestra Simfònica L'Intèrpret) ha estat convidada per l'Orquestra Cadí per tal
de clausurar els actes de celebració del desè aniversari de l'entitat.
El concert, que va tenir lloc ahir diumenge a les 18:00 h, va deixar petita la sala Sant
Domènec amb un públic entregat amb la proposta musical presentada. Els prop de 40
músics integrants de l'OSI, dirigits per Alfons Pérez, van interpretar la "1ª simfonia" de
Beethoven i dues suites basades en les òperes "Els mestres cantors" i "Tannhäuser"
de Richar Wagner.
L'Intèrpret ha volgut retre homenatge al gran músic Richard Wagner amb aquest
programa en motiu de la celebració del bicentenari del seu naixement aquest any
2013.
El concert va cloure amb una brillant interpretació de la "Dansa eslava nª 3" de Dvorak
i la "Dansa hongaresa nª 1" de Brahms conjuntament amb l'Orquestra Cadí. Aquesta
darrera actuació va posar damunt l'escenari a més de 60 joves músics dirigits pel
director de L'Intèrpret Alfons Pérez.
Els alumnes han valorat molt positivament el concert com a experiència musical i
humana. Aquest concert és una de les moltes activitats que L'Intèrpret realitza
pensades per a que l'alumnat millori la seva formació musical alhora que visqui
experiències tot relacionant-se amb joves músics d'altres indrets.

Alfons Pérez i Martín
Director de L'Intèrpret
Centre autoritzat de grau professional, codi de centre: 25009927
Escola de música autoritzada, codi de centre: 25008170
C/ Sangenís Bertran nº 11, baixos
25.003 - Lleida
WEB: http://www.l-interpret.com
MAIL: alfons@l-interpret.com
Tel. 973 26 39 06
Tel/fax: 973 83 61 80
Mòbil. 654 34 39 63
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El Combo de Latin Jazz a la Fira de les Arts Escèniques de
Fort Pienc
Publicat el 06/06/2013

L’Associació de Comerciants i Empresaris del Barri Fort Pienc celebra aquest diumenge 9 de
juny la 1a Fira de les Arts Escèniques amb la participació de nombroses entitats i
associacions arrelades al barri. Per part de l’ESMUC, el Combo de Latin Jazz, coordinat pel
professor Eduardo Tancredi, actuarà a les 19.20h. La Fira té lloc al carrer Padilla, entre
L’auditori i el TNC. L’accés és gratuït.

L’ESMUC col·labora amb la primera Fira de les Arts Escèniques amb la participació del
departament de Jazz, a través del Combo de Latin Jazz, que coordina el professor Eduardo
Tancredi. El Combo actuarà a les 19.20h del diumenge.
Al llarg del dia els assistents a la fira podran gaudir d’espectacles de tot tipus, descobrir els
oficis i les arts escèniques i participar a tallers de circ, de màgica, vestuari escènic, etc... La
fira s’emmarca en el conjunt d’activitats de la Festa Major del barri que té lloc del 6 al 16 de
juny.
L’ESMUC col·labora amb l’Associació de Comerciants a través d’una comissió de treball,
conjuntament amb el Districte de l’Eixample i altres institucions del barri, amb l’objectiu de
dinamitzar social i culturalment el barri.
Més informació:
Programa de la Fira
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ANUNCI ORFEÓ A LA REVISTA FAMPAEC:
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MAPA DE PÚBLICS:
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TAULA 1: Pressupost publicitari pel període de matriculacions
PUBLICITAT MATRÍCULES CURS 2013-2014
DATA PUB.
Mitjà
Format
DIARI SEGRE
18 Maig
D. Segre
1/2 Pàg.
19 Maig
D. Segre
Pàg. Sencera
20 Maig
D. Segre
1/2 Pàg.
22 Maig
D. Segre
Faldó
26 Maig
D. Segre
Faldó
30 Maig
D. Segre
Faldó
DIARI LA MAÑANA
18 Maig
La Mañana
1/2 Pàg.
19 Maig
La Mañana
Pàg. Sencera
20 Maig
La Mañana
1/2 Pàg.
22 Maig
La Mañana
Faldó
26 Maig
La Mañana
Faldó
30 Maig
La Mañana
Faldó
PRESSUPOST TOTAL EN PREMSA ESCRITA
D. Segre
La Mañana
TOTAL
DATA PUB.
MITJÀ
FORMAT
RÀDIO LLEIDA / 40 PRINCIPALS
18 I 19 MAIG 40 Principals Falca 20''
20 - 24 MAIG 40 Principals Falca 20''
COPE LLEIDA
20-24 MAIG COPE LLEIDA Falca 20''
27-30 MAIG COPE LLEIDA Falca 20''
CATALUNYA RÀDIO / CAT. MÚSICA
20-24 MAIG CAT. MUS.
Falca 20''
PRESSUPOST TOTAL EN RÀDIO
40 PRINCIPALS
COPE LLEIDA
CAT. MÚSICA
TOTAL
DATA PUB.
MITJÀ
FORMAT
REVISTA FAMPAEC
MAIG
REVISTA
1/2 Pàg.
REVISTA DOCE NOTAS ON-LINE
MAIG
REV. DIGITAL Mòdul 3x2
TOTAL
ALTRES
DATA PUB.
MITJÀ
COLOR
20-27 MAIG OPI
Color

Color

Pressupost Descompte

TOTAL

B/N
B/N
B/N
B/N
B/N
B/N

1.560 €
2.740 €
1.560 €
570 €
780 €
570 €

20%
30%
20%
20%
20%
20%

1.248 €
1.918 €
1.248 €
456 €
624 €
456 €

B/N
B/N
B/N
B/N
B/N
B/N

980 €
1.800 €
980 €
550 €
550 €
550 €

20%
30%
20%
10%
10%
10%

784 €
1.260 €
784 €
495 €
495 €
495 €
5.950 €
4.313 €
10.263 €

PREU
FALCA

Nº FALQUES TOTAL

26 €
27,20 €

2
5

52 €
136 €

5€
5€

10
8

50 €
40 €

39 €

5

195 €
188 €
90 €
195 €
473 €

COLOR PREU

Nº

TOTAL

Color

300 €

1

300 €

Color

100 €

1

100 €
400 €

PREU Nº
260 €

DESCOMPTE TOTAL
10
2.600 €
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13 MAIG
TOTAL

FULLETONS

Color

1,50 €

2000

40%

TOTAL PRESSUPOST MATRICULACIONS

1.800 €
4.400 €
15.536 €

TAULA 2: Pressupost publicitari pels Premis Musician’s School
PUBLICITAT PREMIS MUSICIAN'S SCHOOL
DATA PUB.
MITJÀ
FORMAT
DIARI SEGRE
12 JUNY
D. SEGRE
FALDÓ
13 JUNY
D. SEGRE
FALDÓ
DIARI LA MAÑANA
12 JUNY
LA MAÑANA FALDÓ
13 JUNY
LA MAÑANA FALDÓ
TOTAL
DATA PUB.
MITJÀ
FORMAT
COPE LLEIDA
10 a 14 JUNY COPE LLEIDA FALCA 20''
DATA PUB.
MITJÀ
FORMAT
REVISTA DOCE NOTAS ON-LINE
JUNY
REV. DIGITAL Mòdul 3x2
TOTAL PRESSUPOST PREMIS

COLOR PRESSUPOST DESCOMPTE PREU
B/N
B/N

570 €
570 €

20%
20%

456 €
456 €

B/N
B/N

550 €
550 €

10%
10%

495 €
495 €
1.902 €
TOTAL

10

50 €

PREU

Nº
5€

COLOR PREU
Color

Nº
100 €

TOTAL
1

100 €
2.052 €

TAULA 3: Pressupost publicitari per les inscripcions a les colònies d’estiu musicals:
PUBLICITAT COLÒNIES D'ESTIU MUSICALS 2014
DATA PUB.
MITJÀ
FORMAT
COLOR PRESSUPOST DESCOMPTE TOTAL
DIARI SEGRE
17 JUNY
D. SEGRE
FALDÓ
B/N
780 €
20%
624 €
19 JUNY
D. SEGRE
FALDÓ
B/N
570 €
20%
456 €
21 JUNY
D. SEGRE
FALDÓ
B/N
570 €
20%
456 €
DIARI LA MAÑANA
17 JUNY
LA MAÑANA FALDÓ
B/N
550 €
10%
495 €
19 JUNY
LA MAÑANA FALDÓ
B/N
550 €
10%
495 €
20 JUNY
LA MAÑANA FALDÓ
B/N
550 €
10%
495 €
TOTAL
3.021 €
DATA PUB.
MITJÀ
FORMAT
PREU FALCA Nº FALQUES TOTAL
RÀDIO LLEIDA / 40 PRINCIPALS
17 A 21 JUNY 40 PRINCIP.
FALCA 20''
27,20 €
5
136 €
COPE LLEIDA
17 A 21 JUNY COPE LLEIDA Falca 20''
5€
10
50 €
CATALUNYA RÀDIO / CAT. MÚSICA
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17 A 21 JUNY CAT. MUS.
TOTAL
DATA PUB.
MITJÀ
REVISTA FAMPAEC
JUNY
REVISTA
REVISTA DOCE NOTAS ON-LINE
JUNY
REV. DIGITAL
TOTAL

Falca 20''

39 €

5

195 €
381 €
TOTAL

FORMAT

COLOR PREU

Nº

1/2 Pàg.

Color

300 €

1

300 €

Mòdul 3x2 Color

100 €

1

100 €
400 €

TOTAL PRESSUPOST COLÒNIES ESTIU

3.802 €

GUIÓ FALCA DE RÀDIO:

Musician’s School, la nova escola de música de Lleida que t’ensenya en
anglès!
A Musician’s podràs tocar un instrument mentre practiques anglès amb
professionals britànics!
Vine a matricular-te del 20 al 30 de maig, al carrer Bonaire 7 de Lleida.
Si vens amb un amic, tindreu un descompte del 20% en la matricula.
Musician’s

School,

carrer

Bonaire

7.

Per

més

informació

musicianschool.com
ENJOY MUSIC!!!
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CARTELL PUBLICITARI: Campanya de matriculacions
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