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MÀNAGERS & AUTORS:  

resol els teus dubtes i apunta’t 
a la taula d’informació i 

assessorament 
 

 

Dijous 14 de desembre de 2017 

Seu SGAE a Catalunya 

Passeig de Colom, 6. Barcelona 

 

Coorganitzat per: 
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PRESENTACIÓ DE LA SESSIÓ: 
La Fundació SGAE i l’Associació de Mànagers, Representants i Promotors de Catalunya 

(ARC) organitzen una sessió d’informació i assessorament al voltant de la figura del 

mànager. La sessió va dirigida a aquells autors que s’estan o es volen professionalitzar 

en un futur. La sessió pretén, d’una banda, aclarir i acostar la figura del mànager, 

respondre a què és un mànager, quines són les tasques que desenvolupa, etc., i d’una 

altra, ajudar de manera molt pràctica i directa als autors amb una sessió 

d’assessorament de projectes. 

 
DESTINATARIS: 
Autors, compositors, arranjadors, lletristes, músics de bandes i grups en actiu o que 

estiguin començant la seva carrera professional. A totes les persones que tenen dubtes 

sobre com un mànager els pot ajudar o guiar en els seus projectes actuals o de futur. 

 

OBJECTIUS:  
- Definir i acostar la figura del mànager, respondre què és un mànager, quines 

tasques pot desenvolupar, què el diferencia d’un representant, d’un promotor… 

- Ajudar de manera molt pràctica i directa els autors amb una sessió 

d’assessorament de projectes a càrrec de mànagers. 

 

PROGRAMA: 
16.00 h a 17.30 h: Què és un mànager? Tasques? Relació amb l’artista i el sector. 

1. Introducció: Cadena de valor de la indústria musical: del músic al públic. 

            Descripció de cadascuna de les figures i les seves relacions  laborals.  

2. El Mànager:  - Què és 

                            - Quines tasques pot desenvolupar 

                            - Quina diferència hi ha entre mànager, representant/agents i 

                              promotor…  

                            - Relacions legals entre el músic i el mànager: contractes 

                            - On puc trobar un mànager?  

A càrrec de Jordi Gratacós (President d’ARC) 

 

17.30 h a 18.00 h (pausa café) 
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18.00 h a 20.30 h: Taules rodones amb mànagers  

Els mànagers convidats mantindran reunions especialitzades amb autors i músics en 

grups reduïts (5 persones com a màxim). Els autors i músics podran explicar els seus 

treballs i/o projectes, plantejar els dubtes, i rebre assessorament i feedback sobre els 

mateixos.  

Els mànagers participants seran: Xavier Pascual (Promo Arts Music), Gerardo Sanz 

(Fina Estampa) i Ixent Sampietro (Èxits-Management & Produccions). 

 

És imprescindible inscriure’s prèviament online a través de la pàgina informativa de la 

sessió al web de la Fundació SGAE (www.fundacionsgae.org). Cal emplenar el formulari 

d’inscripció abans del dia 5 de desembre. 

Acabat el període d’inscripcions, et contactarem per confirmar-te la taula i el mànager 

més adient d’acord amb el teu perfil musical. 

 

 

CURRÍCULUMS 
 

Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC) 

(www.arcatalunya.cat) 

L’Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC) 

va néixer l’any 1976 gràcies a les inquietuds d’un grup d’agents artístics de Catalunya i 

Balears amb la voluntat d’unir els seus interessos professionals i donar solvència a la 

professió. L’objectiu principal va ser constituir una plataforma de cohesió empresarial 

en benefici de la millora del fet musical. 

Actualment, ARC compta amb més de 80 empreses associades que reuneixen  

representants i agents, mànagers i empreses promotores del nostre país.  

 

Jordi Gratacós, president d’ARC (www.arcatalunya.cat) 

Jordi Gratacós i Rigall és president de l’Associació ARC i vicepresident de l’Acadèmia 

Catalana de la Música (ACATAM). Creador del Mercat de Música Viva de Vic i del 

festival B.A.M. (Barcelona Acció Musical). Director de l’Oficina d’Exportació de la 

Música francesa a Espanya (2001 -2009).  

http://www.fundacionsgae.org/
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Xavier Pascual, director de Promo Arts Music (www.promoartsmusic.com) 

Xavier Pascual és el fundador de Promo Arts Music, agència de management de Sopa de 

Cabra, Los Manolos, Gerard Quintana, Gertrudis, entre d’altres. També és director del 

Festival Strenes, Festival Acústica, Festival Acustiqueta i Festival Sons del Món. 

Actualment és secretari de la junta directiva d’ARC.  

 

Gerardo Sanz, director de Fina Estampa (www.finaestampa.es) 

Fundador i director de Fina Estampa, agència de management i booking de Manel, 

Mishima, Joan Miquel Oliver, Maria Arnal i Marcel Bagés, Quimi Portet i Enric 

Montefusco. Actualment és vocal de la junta directiva d’ARC. Gerardo Sanz ha treballat 

en departaments artístics i de màrqueting de diferents companyies discogràfiques 

(PolyGram, Universal, Virgin i EMI) i ha estat col·laborador de la revista Rockdelux i al 

suplement La Luna de Metrópoli (El Mundo). 

 

Ixent Sampietro, director d’Èxits - Produccions & Management (www.exits.cat) 

Ixent Sampietro és director de Èxits - Produccions & Management, agència de 

management i booking de Txarango, Els Catarres, Buhos, Itaca Band, Aspencat, Animal, 

Germà Negre, Atupa, Koers, El Niño de la Hipoteca, entre d’altres. També és el director 

del Festival Clownia. 

 

DATA, HORARI I LLOC D’IMPARTICIÓ: 
 
BARCELONA 

Data: dijous 14 de desembre de 2017 

Horari: de 16 a 20.30h 

Durada: 4 h 30 min 

Lloc: Espai Club – Seu de SGAE a Catalunya. Passeig de Colom, 6 – 08002 Barcelona 
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MATRÍCULA: 
 

 
 SOCIS SGAE NO SOCIS 

Cost del curs Gratuït 15 € 

 
 

SELECCIÓ DELS ASSISTENTS: 
 
És imprescindible inscriure’s prèviament online a través de la pàgina informativa de la 

sessió al web de la Fundació SGAE (www.fundacionsgae.org). Cal emplenar el formulari 

d’inscripció abans del dia 5 de desembre. 

Acabat el període d’inscripcions, et contactarem per confirmar-te la taula i el mànager 

més adient d’acord amb el teu perfil musical. 

S’admetran inscripcions per ordre d’arribada fins que s’exhaureixin les places. La 

realització del curs està subjecta a un mínim d’inscrits. 

 
INFORMACIÓ 

 
FUNDACIÓ SGAE 
Fundació SGAE a Catalunya 
Silvia Pérez 
Tel.  93 268 90 00  ext. 2234 
sperez@fundacionsgae.org 
www.fundacionsgae.org  www.sgae.es  www.sgae.cat 
 
 
ARC 
Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya 
Gabriel Rebollo 
Tel. 93 302 70 24 
administracio@arcatalunya.cat 
www.arcatalunya.cat  
 
 

NOTA: La Fundació SGAE es reserva el dret de modificar qualsevol aspecte del programa si 
les circumstàncies ho requereixen. 
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