




PLA ESTRATÈGIC



La junta directiva 2019,
que ha conduït la nau en aquest periple del pla estratègic i més enllà…

Queralt Garcia

Diuen que soc:

TREBALLADORA,

RESPONSABLE,

i ASSENYADA.

Nacho Lezcano David Sanmartí

Diuen que soc:

COMUNICADOR,

AMBICIÓS,

i DIRECTE.

Diuen que soc:

EMPRENEDOR,

TENAÇ,

i EFECTIU.

Tamara Caño

Diuen que soc:

ESPONTÀNIA,

TRANSPARENT,

i BONDADOSA.



i tots els socis que han participat…

Cecilia Burguera

Diuen que soc:

JUSTA, 

ALEGRE,

i FIABLE.

Naeon Kim Mónica Cruzata

Diuen que soc:

TALENTÓS,

IMAGINATIU,

i FLEXIBLE.

Diuen que soc:

LLUITADORA,

ALEGRE,

i DIVERTIDA.



en la redacció d’aquest document

Sergi Ruiz

Diuen que soc:

SENSIBLE,

CALMAT,

i DÚCTIL.

Natalia Klymyshyn Carles Coll

Diuen que soc:

SIMPÀTICA,

ORGANITZADA,

i PROFESSIONAL.

Diuen que soc:

SENZILL,

PROPER,

i RESISTENT.

Tigran Yeritsyan

Diuen que soc:

TRADICIONALISTA,

PROFESSIONAL,

i SERVICIAL.



Propòsit, rumb i compromisos



Propòsit

Volem desenvolupar un model innovador 

d’orquestra clàssica centrat en produccions 

interdisciplinàries i, internament, en l’aprofitament 

del talent de tots els membres i de la nostra 

energia, amb l’objectiu de crear un entorn de 

treball que transmeti felicitat arreu del món i que 

ens permeti viure i créixer en harmonia.



Rumb

Continuar investigant i innovant en les 

produccions híbrides –música i teatre 

principalment–, creant espectacles per a tots els 

públics i les cultures, sense por, amb energia i 

altíssima qualitat, des d’una empresa amable i 

respectuosa, buscant la plenitud de tots els 

membres. 



Compromisos

1. Serem una organització autogestionada amb 

maduresa basada en el respecte i la confiança

entre els seus membres.

2. Oferirem espectacles híbrids de gran qualitat, 

participatius, valents, que ens facin vibrar al 

costat del nostre públic.



3. Construirem una xarxa de contactes 

nacionals i internacionals basats en la 

cooperació, l'amistat i la transparència.

4. Durem els nostres espectacles als cinc 

continents amb el desig de dur a terme accions 

socials per compartir la nostra passió amb 

qui més necessita rebre una abraçada.



El nom / la marca

El 27 de setembre de 2019

vam optar per tenir un nou nom:



ORTHEMIS
Nova Orquestra de Cambra 

de l’Empordà

OR + THE + MIS = ORQUESTRA + THEATRE

I AL MATEIX TEMPS «ORTHEMIS» ÉS EL NOM DE LA LIBÈL·LULA, 

ANIMAL QUE REPRESENTA LA RENOVACIÓ, LES FORCES 

POSITIVES I EL PODER DE LA VIDA. 

Ens agrada identificar-nos amb aquests valors.



Gran formació escènica, Know how intern.

L’aliança amb Jordi Purtí.

Pla de millora artística amb en Diego Miguel-

Urzanqui.

Som flexibles, assumim projectes diferents, som

joves, som agosarats...

Volem millorar. Tenim il·lusió i plans.

Segona producció en marxa.

Consciència global de la necessitat de canvi.

L’Empowerment dels músics.

Desig de superació i confiança interna.

Junta sòlida amb capacitat de compromís.

Sentiment d’equip, de família / tòtem compartit.

Excedent 2018 = inversió.

Desig expressat de participar en l’organització.

Balanç equilibrat, fons de maniobra positiu, 

recursos propis folgats del 44%, bona tresoreria.

Projecte amb possibilitats d’augmentar la 

rendibilitat.

Increment de sou recent (un 26% els 2 darrers 

anys i un 30% aquests darrers 4 anys).

Notable increment de facturació el 2018.

Un llindar de cobriment de fixos curt.

Canvi de figura jurídica.

Bon producte, vendible a un preu competitiu.

Bona direcció teatral.

Sense competència: producte únic i universal.

Contactes internacionals i locals.

Molt marge per créixer.

Premis guanyats.

Escassa dificultat tècnica en la producció.

PUNTS FORTS

ESTAT ECONÒMIC I FINANCER

ORGANITZACIÓ INTERNA MERCATS

ÀREA ARTÍSTICA I TÈCNICA



Story telling – Relat de marca
Arriba un huracà d'art que revolucionarà el món de la música.

La nostra orquestra es complau a presentar la nostra nova visió sobre la comunicació entre els éssers humans.

Un canvi en el paradigma del concert clàssic. Des dels més diminuts pobles de la comarca fins a les selves

d'asfalt de les grans ciutats del món: a l'orquestra ens sentim pioners de la transformació i volem compartir-ho

amb el món.

Ja fa trenta anys que l'agrupació va ser fundada aquí mateix, a Figueres, i des de llavors ha realitzat més de tres

mil concerts en cinquanta països diferents. Els temps són complicats, l'economia poc flexible i per moments ha

estat dur tirar el projecte endavant. Va haver-hi dies no tan llunyans en què tot va poder haver acabat. La

societat canvia. Canvien els gustos, la forma de relacionar-se i la manera de gestionar la feina. Canvien les

persones. I amb elles ha decidit canviar l'orquestra.

Dotze músics de corda, amos del seu destí, plens de vitalitat i en harmonia amb els temps moderns, al

capdavant de l'orquestra: aquest és el nostre nou projecte. Ara som nosaltres els que hem adquirit la

responsabilitat de complir aquest somni que a tots ens uneix. El de fer arribar l'art a cada racó, i a cada

espectador, amb un aire fresc i emprenedor. Som valents. No tenim por de fusionar conceptes, com ho hem fet

en els nostres espectacles humorístics, on barregem teatre gestual i música, sent nosaltres mateixos els

actors, i que está fent la volta al món. Abracem, així, tots els rangs de la música, tractant d'innovar per fer més

properes les nostres actuacions. I volem compartir el nostre sentiment amb vosaltres!





Línies estratègiques, 

accions i prioritats

• Mercat

• Àrea artística i tècnica

• Organització interna

• Àrea economicofinancera



Millorar el posicionament en el mercat 1 2 3

Millorar el model de gestió 1 2 3

Campanya de llançament de la “nova” OCE 1 2 3

Millorar el posicionament en comunicació global 1 2 3

Diversificar el producte i controlar el posicionament en el

mercat

1 2 3

Recuperar la presència en el territori 1 2 3

Optimització de la gestió del calendari 1 2 3

Pla de millora artística contínua 1 2 3

Mercat:

línies estratègiques i prioritats



Mercat:

accions concretes 

Millorar el posicionament en 

el mercat

Comercial a temps complet / 

Ampliar els agents territorials 

Millorar la gestió de calendari Ampliar l’oferta de productes

Millorar el model de gestió Suprimir la figura de gerent / 

comercial

Buscar un perfil de coordinador 

tècnic i artístic + coordinador 

secretari

Incorporar tasques singulars 

des del model de l’autogestió

Campanya de llançament de 

la “nova” OCE

Nou nom / nova imatge / web / 

rodes de premsa

Pla de comunicació Política d’apropament a 

càrrecs polítics i administració 

en general

Millorar el posicionament en 

comunicació global

Xarxes / premsa / TV / 

agendes 

Diferenciació per productes: 

espectacles, clàssica

Diversificar el producte i 

controlar el posicionament 

en el mercat

Disseny de productes nous Posicionament en el mercat de

productes nous 

Aliances amb orquestres i 

grups de cambra

Recuperar la presència en el 

territori

Reprendre els contactes amb 

l’Administració

Innovar en presència territorial Projectes socials i pedagògics

Optimització de la gestió del 

calendari

Aclarir prioritats Combinar productes en gires Millorar la comunicació amb 

l’àrea comercial

Pla de millora artística 

contínua

Àmbit musical: Diego M 

Urzanqui

Alta qualitat dels col·laboradors Àmbit artístic: noves 

produccions i covers



Adoptar un nou model de gerència i de gestió 1 2 3

Solucionar la direcció tècnica i la regidoria 1 2 3

Pla de preparació de covers 1 2 3

Dotar-se d’un projecte artístic a mitjà i llarg termini 1 2 3

Millorar la gestió i la previsió del calendari per facilitar les vendes 1 2 3

Incorporar coneixements per als assajos sense titular 1 2 3

Renovació de la confiança amb la direcció escènica 1 2 3

Àrea artística i técnica:

línies estratègiques i prioritats



Àrea artística i tècnica: 

accions concretes 

Adoptar un nou model de 

gerència i de gestió

Detectar les debilitats i 

fortaleses dels socis

Repartiment de tasques, 

assumpció de responsabilitats

Formació i acompanyament

Solucionar la direcció 

tècnica i la regidoria

Assignació de feines internes Estudi d’opcions de suport 

extern

Incorporació dels músics a la 

solució

Pla de preparació de covers Organitzar audicions Assajos musicals i teatrals 

separats i junts

Revisar la retribució dels 

covers

Dotar-se d’un projecte 

artístic a mitjà i llarg termini

Crear una temporada estable Creació de diversos 

espectacles híbrids

Projectes socials i pedagògics

Millorar la gestió i la 

previsió del calendari per 

facilitar les vendes

Millor comunicació amb el 

comercial

Estudiar eines electròniques 

que potenciïn la reserva en 

líniea de dates

Incorporar coneixements 

per als assajos sense titular

Formació i replantejament 

dels assajos sense titular

Incorporar el suport formatiu 

del Diego

Preparar millor la preparació a 

casa

Renovació de la confiança

amb la direcció escènica

Tenir una reunió amb el Jordi 

Purtí i valorar la feina feta

Concretar els projectes futurs



Repensar el model d’organització interna 1 2 3

Incorporació de coneixements organitzatius 1 2 3

Estudi per a incorporacions futures 1 2 3

Millora progressiva dels sous 1 2 3

Definir la identitat empresarial i el model de gestió 1 2 3

Activar el sistema de governança i la presa de decisions 1 2 3

Incorporació de coneixement en la resolució de conflictes 1 2 3

Organització interna:

línies estratègiques i prioritats



Organització interna: 

accions concretes
Repensar el model 

d’organització interna

Formació en autogestió Distribució de tasques Treball sobre el compromís, 

cohesió i responsabilitat

Incorporació de 

coneixements 

organitzatius

Potenciar la confiança en els 

companys definint la distribució 

de tasques

Valors associats: respecte, 

maduresa, corresponsabilitat, 

acceptació d’errors

Formació general dels socis en 

termes financers, laborals, 

amb un professional...

Estudi per a 

incorporacions futures

Estudi econòmic Formació actorial i formació en 

la dimensió del projecte a 

futuribles.

Definir el període de prova en

processos d’admissió de nous 

socis i procés d’acollida

Millora progressiva dels 

sous

Estudi sobre fons d’ingressos Revisió de caixets i preus Increment d’ingressos en 

subvencions, patrocinis, altres 

mercats...

Definir la identitat 

empresarial i el model de 

gestió 

Presentació pública del nostre 

propòsit empresarial

Identificació amb el model 

d’empresa / implantació 

progressiva de l’autogestió

Posada en comú dels 

coneixements de Frederic

Laloux

Activar el sistema de 

governança i presa de 

decisions

Incorporació de sistemes de 

presa de decisions. Sistema 

dels «consells»

Treball sobre la confiança Treball intern sobre el control i 

els sistemes de control i revisió

Incorporació de 

coneixement en la 

resolució de conflictes

Professional extern Treball personal d’egos i 

responsabilitat davant dels 

altres

Compromís de prioritzar els 

interessos del col·lectiu enfront 

dels individuals



Estudi de salaris a mitjà termini. Objectius i realitat 1 2 3

Estudi de facturacions 2018, 2019, 2020... i següents 1 2 3

Estudi de propostes de finançament a mitjà i llarg termini 1 2 3

Estudi del marge comercial i nous productes 1 2 3

Augment d’ingressos per subvencions 1 2 3

Adaptació de la figura jurídica al model d’empresa 1 2 3

Implementar un sistema de direcció estratègica 1 2 3

Àrea economicofinancera:

línies estratègiques i prioritats



Àrea econòmic – financera: 

accions concretes

Estudi de salaris a mitjà 

termini. Objectius i realitat

Definir les responsabilitats dels 

socis i estudi d’ampliació 

salarial per la incorporació de 

funcions

Coneixements dels socis dels

paràmetres del model de 

negoci

Estudi facturacions 2018, 

2019, 2020 i següents 

Anàlisi dels últims balanços Assessorament en la lectura i 

interpretació

Estudi de propostes de 

finançament a mitjà i llarg 

termini

Consultes financeres Compres i inversions

Estudi del marge comercial i 

nous productes

Anàlisi dels productes actuals Anàlisi dels productes nous

Augment d’ingressos per 

subvencions i patrocinis

Accedir a totes les bases 

disponibles de les institucions

Mantenir contactes periòdics 

amb les administracions

Recerca d’inversors privats i 

patrocinis

Adaptació de la figura

jurídica al model d’empresa

Definir càrrecs de la 

cooperativa i formació en 

competències

Estructura i funcions. 

Obligacions i deures

Calendari anual i domini dels 

espais cooperatius

Implementar un sistema de 

direcció estratègica

Formació i competències Desenvolupament del model Formació per a tots els socis





Vigència

Aquest document i la filosofia que representa tindran la vigència 

temporal que el propi desenvolupament del projecte li atorgui.

Tots ens comprometem a fer realitat el que hi diu, i tots ens comprometem 

també a revisar-ho cada any, redirigint els esforços de tothom a la finalitat 

que hem acordat de posar per escrit, analitzant repetidament la realitat per 

preservar allò que és important, el nostre propòsit.

Novembre de 2019




