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1. Presentació 

 

El Pla Estratègic de l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) és l’instrument 

que ha de guiar l’estratègia i el treball a desenvolupar per part del centre en els 

propers cinc anys però que té la mirada posada en horitzons més llunyans. Un 

instrument que recull i aprèn de tota la trajectòria de l’escola, recuperant elements de 

la filosofia inicial, adequat a una realitat que ha canviat tant per elements externs 

(context europeu d’educació superior i Llei d’Educació de Catalunya) com interns (una 

escola amb 600 alumnes i 230 professors).  

 

En efecte, el sentit i l’objectiu principal del Pla Estratègic és donar resposta als reptes 

actuals amb la mirada posada al futur. Una resposta que conté elements filosòfics però 

que també requereix concreció a través del disseny d’actuacions situades en un 

calendari de treball.  

 

En l’elaboració del Pla Estratègic s’han desenvolupat diferents treballs per tal de recollir 

informació objectiva i sumar reflexions i subjectivitats entorn a la realitat de l’escola i 

als seus objectius de futur. Per fer-ho s’ha sistematitzat i analitzat informació provinent 

de fonts secundàries (estadístiques de matriculació, pressupostos i documentació 

diversa sobre l’ESMUC) i s’han recollit les reflexions realitzades al Comitè Estratègic, 

que ha liderat l’elaboració del pla, i de les persones entrevistades que han aportat la 

seva mirada particular.  

 

El Pla repassa breument la història de l’ESMUC posant l’accent en els aspectes 

conceptuals que hi ha darrera el model d’escola que es projectava a l’inici, defineix la 

missió, la visió i els valors del centre, descriu una estratègia i planifica les tasques a 

desenvolupar per tal d’avançar en el sentit que aquesta marca. Però això no vol dir que 

durant els propers anys s’hagin de desenvolupar només aquestes tasques sinó que, 

evidentment, les actuacions que es faran a l’escola seran moltes més. Ara bé, és 

important que el camí triat amb el Pla vagi trobant resposta i que, per tant, el treball 

que es realitzi estigui en sintonia amb la seva filosofia i els seus objectius.  
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2. El model ESMUC, la filosofia inicial 

 

Abans d’iniciar un procés de reflexió i de proposta estratègica, convé fer una mirada al 

naixement de l’organització, a la filosofia inicial que hi havia al darrere i valorar fins a 

quin punt s’ha desenvolupat aquella primera idea. En efecte, per entendre l’actual 

ESMUC cal conèixer-ne els seus antecedents, el context en el que va néixer i la 

conceptualització del model que es volia aplicar.  

 

2.1. Un retard històric 

 

En primer lloc, per parlar dels antecedents és important situar-se en el context català, 

on la democràcia no es recupera fins després de 40 anys de dictadura marcada, entre 

moltes altres coses, pel constrenyiment del desenvolupament cultural de Catalunya. Un 

cop recuperada la democràcia, els esforços de les diferents administracions públiques 

es centren en la construcció d’un sistema de serveis públics i, evidentment, es 

prioritzen les primeres necessitats. En efecte, es pot entendre que els ensenyaments 

artístics estiguessin en un segon pla mentre encara s’havia de construir un sistema 

educatiu i escolar bàsic amb garanties d’universalitat (excepte en el cas de les arts 

escèniques que comptaven amb una tradició formativa superior estructurada entorn a 

l’Institut del Teatre).  

 

Tot i aquest retard, gràcies als esforços de les diferents administracions, tant les locals 

com les nacionals, i de moltes iniciatives privades es va anar teixint una important 

xarxa de centres, bàsicament escoles de música i conservatoris, que iniciaven el camí 

cap a una normalització del sistema musical del país. És en aquest procés de 

normalització que als anys noranta es comença a parlar de la necessitat d’oferir 

sortides formatives de grau superior per a les persones que van creixent en un context 

que, tot i no estar plenament normalitzat, els permet desenvolupar estudis musicals. 

Des de la LOGSE1, es va donar un marc normatiu adequat a aquell context per tal 

d’estructurar els ensenyaments artístics, una llei que va suposar un important impuls 

per als estudis de música.  

                                                 
1 Llei Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’Ordenació General del Sistema Educatiu 
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Aquest apunt històric té sentit per entendre que l’ESMUC neix en un context on les 

necessitats i les voluntats tenen molt poc a veure amb les que hi havia 

darrera l’aparició dels centenaris conservatoris de música de bona part 

d’Europa. La majoria d’ells, institucions que varen néixer per l’aposta de la burgesia 

per l’excel·lència musical, clarament lligada a la música clàssica i romàntica.  

 

Per tant, l’ESMUC neix un segle després dels conservatoris europeus de referència i en 

un país en procés de normalització de les seves estructures culturals i educatives. Un 

context del qual cal fer – i així es va fer en el seu moment – una doble lectura: per una 

banda, hi havia molt camí per recuperar; però per l’altra, s’estava davant la 

possibilitat de generar un nou model, que no tingués a sobre el pes de la història, 

de la tradició i de dinàmiques centenàries, adaptat a les necessitats del moment de la 

professió musical. Aquesta és, possiblement, una de les singularitats més destacables 

de l’ESMUC: es parteix d’una reflexió en relació a la professió musical en el seu context 

històric i s’opta per la creació d’un centre nou. És a dir, es renuncia a fer una adaptació 

de les iniciatives d’ensenyament superior existent, per la via de la concertació o la 

transformació del Conservatori Superior de Barcelona, i s’aposta per crear un nou 

projecte.   

 

 

2.2. Un model propi 

 

És per la consciència d’estar davant un moment històric determinat que el grup de 

persones expertes2 que varen desenvolupar el treball de proposta inicial de l’Escola 

Superior de Música de Catalunya, encarregat per la Generalitat de Catalunya, varen 

apostar per dissenyar un model diferenciat als conservatoris superiors clàssics. En 

aquell estudi, Document de base per la creació de l’ESMUC, és on es plasma el que es 

pot anomenar la filosofia inicial de l’escola i en els propers paràgrafs se’n reprodueixen 

algunes de les reflexions més centrals.  

 

En primer lloc, el projecte situa l’ESMUC en el seu context cultural tot definint el seu 

rol formador i dinamitzador, i assumint la “responsabilitat única de la preparació 

                                                 
2
 Els Srs. Lluís Vila d’Abadal, Jordi Blanch, Josep Maria Vilar, Xavier Serra i Eduard Resina, per encàrrec del 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat varen elaborar un document de base per la creació de 
l’Escola Superior de Música de Catalunya (llavors amb les sigles ESMC), datat al maig de 1999.  



 

Pla Estratègic de l’ESMUC 

 

9 
 

professional de tots aquells que el dia de demà han de treballar amb titulacions 

superiors en tots els diversos terrenys i àmbits professionals de la música”, per tal de 

convertir l’ESMUC “en el veritable element dinamitzador del teixit musical català”.  

 

En segon lloc, planteja un model pedagògic propi que superi les limitacions dels 

models aplicats fins al moment afirmant que calia la “superació de models pedagògics i 

estructurals obsolets que després de més de tres dècades d’implantació han demostrat 

la seva incapacitat per normalitzar el panorama musical català”. El nou model es 

defineix per una forma d’entendre la música i la formació musical integral, tant 

des de la perspectiva dels estils com des de la diversitat d’itineraris professionals. Així, 

s’afirma: “en primer lloc cal deixar enrere els models centrats principalment o 

exclusivament en la formació d’intèrprets majoritàriament o estrictament dedicats a la 

interpretació de la música clàssica i romàntica. Això no sols implica que cal donar 

cabuda a altres músiques (...) sinó també que l’ESMC ha de ser el centre on es formin 

tots els titulats superiors en música i no sols els intèrprets”.  

 

Finalment, reforça la idea d’una formació integral el fet de considerar totes les 

especialitats al mateix nivell, evitant jerarquies: “totes les especialitats que figuren 

en el present pla d’estudis, pel sol fet d’esdevenir àrees d’especialització gaudeixen 

d’una importància màxima i en cap cas no és inferior a la de cap altra especialitat”.  

 

En resum, hi ha tres conceptes que apareixen com elements centrals de la definició 

filosòfica inicial de l’ESMUC: en primer lloc entorn, en el sentit que assumeix la 

responsabilitat de jugar un paper central en el panorama musical i cultural català; en 

segon lloc integralitat, com la forma d’entendre la formació musical trencant amb 

models pedagògics clàssics dels conservatoris; i en tercer lloc la no jerarquia entre 

disciplines, trencant concepcions tradicionals en relació a les diferents especialitats. Tot 

plegat amb una finalitat última que passa perquè sigui quina sigui l’especialitat que faci 

l’estudiant tingui un grau de coneixement musical alt.  

 

Per tant, cal parlar d’una filosofia inicial innovadora que suposa una important 

peculiaritat en el panorama dels ensenyaments musicals superiors a nivell 

internacional. Certament, en el moment de néixer l’ESMUC existeixen experiències 

que inspiren el model a aplicar. En aquest sentit, cal parlar de la incorporació de 

l’ESMUC en una corrent innovadora que aprèn d’altres experiències (per exemple, la 
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Guildhall School de Londres) i que s’adapta a un context de la professió musical del 

segle XXI.  

 

 

2.3. Set anys de funcionament de l’ESMUC 

 

L’ESMUC neix d’un acord del govern de la Generalitat de Catalunya del 10 d’octubre de 

l’any 2000 i obre les seves portes el setembre del 2001. Neix amb l’objectiu d’obrir un 

centre educatiu musical de caràcter superior que no tingui estructura de conservatori i 

amb una aposta cap a un model obert a la societat, flexible des del punt de vista dels 

itineraris formatius i amb la voluntat de convertir-se en un element dinamitzador del 

teixit musical de Catalunya.  

 

El desembre de 2001 s’encomana la seva gestió a la Fundació Privada per l’Escola 

Superior de Música de Catalunya (DOGC 3530 de Desembre de 2001). L’Article 4 dels 

estatuts de la Fundació en descriuen el seu objecte: “La Fundació té com a objecte 

fundacional la gestió, promoció i suport, sense afany de lucre, d’iniciatives i activitats 

relacionades amb l’ensenyament de la música de grau superior i postgrau, i amb 

l’Escola Superior de Música de Catalunya”.  

 

L’ESMUC va iniciar el seu treball amb una oferta formativa per a una mitjana d’uns 150 

matriculats per curs i, per tant, ha arribat als 600 estudiants. Actualment, es pot 

afirmar sense cap dubte que s’ha acomplert l’objectiu de consolidar una oferta 

formativa pública de grau superior a Catalunya.  

 

En relació als set anys de vida de l’ESMUC, cal parlar d’una història encara curta, però 

força intensa. Certament, les expectatives que suposà la posada en funcionament del 

centre varen generar un important impuls per als primers anys de l’escola, però 

també han suposat una pressió constant sobre la seva funció en el panorama musical 

català. Val a dir que el seu naixement no va estar exempt de dificultats d’encaix i 

comprensió en el sector de l’ensenyament musical de Catalunya. És per això que els 

inicis de l’ESMUC varen tenir la dificultat pròpia de l’ajustament de la gestió interna que 

suposa l’inici de qualsevol projecte alhora que es va haver de fer un esforç 

suplementari d’explicació al seu entorn. De fet, no és estrany que en qualsevol projecte 
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que es desenvolupi amb una important implicació de l’administració pública, com és el 

cas de l’ESMUC, es generin posicionaments a favor i en contra.   

 

Després de l’impuls inicial, en l’evolució històrica de l’ESMUC no sempre hi ha hagut 

coherència entre el model, l’estructura i les condicions amb les quals l’escola 

afrontava els seus reptes. Tot i això, el pla d’estudis es va anar consolidant a partir 

de l’aplicació del Decret 63/2001, de 20 de febrer.  

 

Després d’aquests anys apareix la necessitat de fer una nova reflexió 

estratègica entorn a l’escola. En efecte, tant factors externs, com al procés de 

Bolonya i la creació de l’Institut Superior de les Arts, com els de caràcter intern com la 

necessitat de renovar i resituar els objectius i els processos de com assolir-los, fan 

adient que ara es plantegi la definició d’una nova estratègia.  

 

En el moment actual, cal recordar i posar en valor la filosofia inicial de l’escola i encarar 

els reptes de futur que marquen el nou context. Tot plegat des de la consciència de 

que la institució ja està consolidada, que té una dimensió important, i que cal adequar 

la filosofia inicial a un context diferent al dels primers anys. 
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3. Posicionament estratègic 

 

Per posicionament estratègic s’entén la definició de la missió, la visió i els valors de 

l’organització. En el moment d’iniciar una nova etapa per l’ESMUC és important que es 

clarifiqui la definició d’allò que és l’escola (missió), d’allò que es vol assolir en el futur 

(visió) i sobre quins fonaments es treballa per assolir-ho (valors).  

 

 

3.1. Missió 

 

La missió consisteix en la definició de l’objectiu últim de l’existència i del funcionament 

de l’ESMUC. És la raó de ser de l’escola des d’un punt de vista totalment conceptual i 

filosòfic concretat en una sola frase:  

 

“L’Escola Superior de Música de Catalunya és un centre formatiu d’estudis 

superiors musicals amb vocació de servei públic que entén la música com 

un fenomen multidimensional, aposta per un model formatiu integral, 

assumeix un paper dinamitzador en el sector musical i la cultura catalana i 

que pretén convertir-se en una referència internacional per la seva 

excel·lència formativa.” 

 

3.2. Visió  

 

La visió es correspon amb una imatge clara d’on es vol arribar, què és allò que es vol 

aconseguir en un termini mig i llarg. En aquest sentit, l’ESMUC vol esdevenir: 

 Un centre de referència en l’àmbit formatiu i de recerca musical, amb un model 

organitzatiu i pedagògic d’acord amb les necessitats de la professió musical a 

cada moment.  
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 Un servei que, des de l’excel·lència, equilibri les seves funcions de formació de 

professionals i de transmissió a la societat, posicionat de forma adequada en el 

context educatiu català i europeu. 

 Una escola connectada a nivell internacional i integrada en les xarxes formals i 

informals d’estudis musicals com un nòdul important. 

 Una escola oberta a tot el sector musical, permeable a l’entorn social i 

impulsora de la música en totes les seves dimensions. 

 Un espai d’investigació i desenvolupament, a l’avantguarda dels llenguatges i 

de la innovació tecnològica aplicada a la música. 

 Un centre connectat i coordinat amb els centres d’estudis artístics i musicals de 

Catalunya, jugant un paper de centralitat, i amb les universitats. 

 

3.3. Valors 

 

Determinar els valors consisteix en definir allò que fa especial l’escola, allò que 

determina que sigui com és i, alhora, aquests valors són els que marquen la direcció 

correcta. Aquesta definició és important tant pel que fa al funcionament intern com a 

la imatge que es dóna cap enfora.  

 La flexibilitat: adequació de la formació musical a la realitat social i les 

necessitats del sector amb diferents itineraris professionals. 

 Lideratge: assumpció del paper de lideratge musical a l’àmbit català i més 

enllà. 

 Connectivitat: connexió internacional amb altres centres i xarxes en benefici 

de la institució afavorint la mobilitat d’estudiants i professors. 

 Obertura a l’entorn musical i social. 

 Accés: garantia d’accés a la formació musical pública i de qualitat. 

 Col·laboració, entre alumnes de diferents modalitats. 

 Formació integral: més enllà del currículum i l’especialitat, formant 

professionals de la música. 
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 El treball en equip: un mateix projecte i objectius comuns i participats de 

docents, alumnat i personal administratiu.  

 Eficàcia i eficiència en l’organització i gestió de recursos.  

 Formació continuada de professors i personal administratiu. 
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4. Estratègia 

 

4.1. Arquitectura de l’estratègia 

 

Es pot entendre una estratègia de treball d’una organització com l’ESMUC com un 

procés constructiu del qual se’n coneix l’objectiu final, l’edifici projectat, però sobre el 

qual cal planificar cadascuna de les passes a seguir. En aquest sentit, cal partir d’uns 

bons fonaments que suportin conceptualment l’estratègia a seguir. A partir d’aquí es 

defineixen les línies estratègiques que són els pilars que sustentaran la nova 

estratègia. Cada línia estratègica conté programes que estructuren les actuacions a 

seguir. Finalment, les fites calendaritzen aquestes actuacions per fer avaluable el seu 

compliment. Per tant, l’estratègia es construeix a partir d’un discurs coherent des de 

els fonaments fins a les actuacions concretes, amb l’objectiu de que els horitzons es 

mantinguin en tot el procés.  

 

4.2. Fonaments  

 

Els fonaments del Pla situen el punt de partida filosòfic de l’estratègia a seguir. 

Marquen els horitzons conceptuals que orienten el treball de futur. La seva importància 

és central en el dibuix de la nova estratègia ja que han de impregnar de forma 

transversal totes les línies i els programes. Els tres primers fonaments fan referència a 

elements centrals de l’estratègia: el model, l’excel·lència i l’alumnat. Els dos següents 

reforcen els primers, en el sentit que estan al seu servei: la connectivitat i la 

racionalització.  

 

L’accent en el model 

Un dels elements que singularitzen l’ESMUC i que la fan una escola innovadora 

és la seva aposta per un model formatiu integral i no jeràrquic entre disciplines. 

Certament, un model que comença a mostrar que té bons resultats en la 

formació dels estudiants però sobre el qual cal seguir treballant per millorar-ne 

la seva aplicació pràctica.  
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L’excel·lència 

L’excel·lència és un fonament del Pla en el sentit que ha de impregnar tota 

l’activitat de l’escola. L’excel·lència dels estudiants només es pot obtenir amb la 

suma de l’excel·lència del professorat, els serveis, les instal·lacions, i tots els 

programes que es desenvolupin. En aquest sentit, un aspecte fonamental per 

l’excel·lència és la investigació i la recerca que ha de comportar un creixement 

del coneixement acumulat del centre.  

 
L’estudiant al centre 

L’ensenyament musical i, per tant, els estudiants de l’ESMUC, estan al centre de 

l’estratègia a seguir i de les actuacions que es facin. És a dir, cal no perdre de 

vista que l’objectiu últim de l’ESMUC és la formació dels estudiants: aconseguir 

que els titulats tinguin les competències necessàries per a la seva 

professionalització en la música.   

 
La connectivitat 

La connectivitat, la capacitat de l’ESMUC de consolidar-se com a nòdul 

important de les diferents xarxes on participa, a més d’establir aliances 

estratègiques amb diferents centres, es posa al servei del desenvolupament del 

model, en la cerca de l’excel·lència i com a benefici pels estudiants. Certament, 

l’escola s’ha de connectar a nivell internacional, però també a nivell català i 

estatal, reforçant els llaços que ja existeixen per poder aprofitar les 

potencialitats que aporten tant el nou marc derivat de l’EEES com la possible 

creació de l’Institut Superior de les Arts. Per altra banda la connexió també té a 

veure amb com l’ESMUC es relaciona amb el seu entorn, amb el sector musical i 

amb la societat, en general. Cal fer passes en aquest sentit per assolir un major 

retorn a la societat.   

 
La racionalització 

La racionalització, en un context de situació econòmica com l’actual, no es pot 

entendre des de la perspectiva del retall sinó en la millora de l’eficiència de la 

gestió. Cal trobar fórmules per treure més rendiment als mateixos recursos a 

partir de sistemes de control de la gestió i organitzatius més eficients 

econòmicament i eficaços en l’execució dels seus objectius. 
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4.3. Línies estratègiques 

 

Les línies estratègiques estructuren el treball a desenvolupar i marquen els camins a 

seguir per aconseguir fer de l’ESMUC allò que es defineix en aquest Pla. Són els eixos 

sobre els que pivotaran els programes i les actuacions dels propers anys.  

 
Línia 1. Adaptar els estudis a la LEC, la LOE i l’EEES  

El nou marc pels estudis que suposa l’adaptació a la LEC la LOE i l’EEES té 

clares repercussions en l’oferta de l’ESMUC. En aquest sentit, aquest procés és 

un repte important que requereix el desenvolupament de programes específics 

en relació al pla d’estudis, la recerca, la professionalització i la formació 

contínua. 

Programes:  

1.1. Presència i aportació de l’ESMUC en l’elaboració de normatives 

d’adaptació dels estudis.  

1.2. Adaptació de l’oferta educativa  

1.3. Recerca i doctorat 

1.4. Formació contínua 

1.5. Professionalització 

 

Línia 2. Adequar les estructures a la nova realitat derivada de l’EEES i 

l’Institut Superior de les Arts 

L’adaptació de l’oferta i el pla d’estudis a l’EEES té una traducció en l’aspecte 

organitzatiu de l’escola així com la futura posada en funcionament de l’Institut 

Superior de les Arts. Certament, les estructures estan a disposició de les 

necessitats de l’escola i cal que el seu disseny respongui a la voluntat d’un bon 

servei.  

Programes: 

2.1. Desenvolupament del nou marc de relacions laborals 

2.2. Revisió del marc normatiu 

2.3. Revisió de l’estructura organitzativa 

2.4. Estructuració i organització de la recerca 
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Línia 3. Implantar sistemes de qualitat que condueixin a l’excel·lència dels 

estudis 

L’excel·lència és un dels valors i objectius de l’ESMUC. L’excel·lència dels 

estudis tant fa referència al nivell de formació assolida pels estudiants com a les 

metodologies, sistemes de treball i qualitat dels recursos.  

Programes:  

3.1. Organització i ensenyament de qualitat 

 

Línia 4. Situar l’ESMUC en el context dels estudis artístics i musicals de 

Catalunya 

L’ESMUC juga un paper central en els estudis musicals de Catalunya, al ser 

l’únic centre de formació superior públic. Aquest paper reporta una 

responsabilitat important a l’hora de generar dinàmiques de col·laboració amb 

les escoles de música. Però més enllà d’això, l’ESMUC també ha d’assumir un 

paper actiu en el context dels ensenyaments artístics, el sector musical i en el 

sector cultural català. Aquesta assumpció implica la voluntat de l’escola de ser 

un agent actiu i dinamitzador del seu entorn.  

Programes: 

4.1. Lideratge en el sistema d’ensenyaments musicals de Catalunya tant pel 

que fa als de règim general com als de règim especial. 

4.2. Incorporació a l’Institut Superior de les Arts 

4.3. Col·laboració amb universitats  

4.4. Entroncament amb el teixit musical i cultural català 

 

 

Línia 5. Situar l’ESMUC en una posició destacada en el context europeu i 

internacional  

Després d’uns primers anys de funcionament en els quals els objectius s’han 

centrat en la creació d’una estructura i la consolidació del projecte, ara és el 

moment de fer un pas més encarat al paper que pot desenvolupar l’ESMUC a 

nivell internacional. Cal entendre el treball internacional com una possibilitat de 
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fer créixer la qualitat de l’ESMUC aprofitant l’experiència d’altres centres, amb 

nou alumnat, amb millores en els sistemes organitzatius i pedagògics, i 

sobretot, amb l’aprofitament de recursos i programes de caràcter internacional.  

Programes: 

5.1. Participació a les xarxes internacionals d’ensenyaments musicals i 

artístics.  

5.2. Col·laboració amb centres d’ensenyament musical estrangers 

 

Línia 6. Millorar la comunicació interna i externa de l’ESMUC 

La comunicació és un aspecte bàsic tant pel bon funcionament intern de 

l’ESMUC com per la seva projecció externa. A nivell intern la comunicació és un 

factor de cohesió de l’organització. És important que professorat, estudiants i 

PAS coneguin l’activitat i tot el que afecta a les qüestions de funcionament de 

l’escola. També cal que flueixi, a nivell intern la comunicació entre els diferents 

òrgans de decisió existents. Per altra banda, a nivell extern la comunicació ha 

de tenir efectes sobre el prestigi de l’escola, el coneixement de la seva tasca i 

funció social i ha de permetre arribar amb garanties a tots els possibles usuaris 

del seus serveis.  

Programes:  

6.1. Comunicació interna 

6.2. Pla de Comunicació externa 

 

Línia 7. Millorar la gestió econòmica 

La racionalització dels recursos passa per la millora en els sistemes de gestió de 

l’escola des del punt de vista econòmic. L’objectiu d’aquesta línia passa per 

aplicar modificacions al control pressupostari, l’aprofitament d’economies 

d’escala i l’obertura del sistema de finançament a noves fonts.  

Programes:  

7.1. Gestió de despeses 

7.2. Nous finançaments  
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