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Nom de l’empresa: Blackout 

Producciones SCP 

 

Sector d’activitat: serveis i espectacles 

 

Activitat de l’empresa: producció 

esdeveniments 

 

Nre. Treballadors/es: 3 socis 

Pàgina web: 

www.blackoutproducciones.com 

Adreça i contacte:  

C/ Picasso, 17 

08980 Sant Feliu de Llobregat 

936326772 

info@blackoutproducciones.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’Empresa Blackout Producciones té com a objectiu principal 
realitzar i produir tota mena d’esdeveniments a més 
d’assessorament tècnic i artístic per a la satisfacció dels clients, 
apostant per la qualitat i la responsabilitat dels serveis. 

Es tracta d’una SCP formada per tres persones amb una llarga 
trajectòria professional en el món del espectacle des de diferents 
àmbits. Després d’haver treballat conjuntament durant molt de 
temps tot i que de manera puntual, decideixen constituir-se com a 
empresa a fi de sumar els bagatges professionals de cadascú i 
aconseguir així millors resultats.  

Fruit d’aquesta voluntat, el 2011 neix Blackout Producciones, 
amb el Fernando Garcia Petisco, com a responsable tècnic, el Jordi 
Garcia Morales, cap de producció i la Lydia Cuenca Rodríguez a 
gestió i finances.  

Anteriorment la Lydia i el Jordi ja regentaven una botiga dedicada 
a la venda de material i serveis informàtics, i donat el context de 
crisi i pensant en la viabilitat econòmica de la nova empresa, han 
decidit utilitzar una part d’aquest local per a les tasques 
administratives i de gestió per a les quals necessiten un espai 
físic. Aquest acord ha estat convenient per a tots, ja que es guanya 
en agilitat operativa de manera pràctica.  

Cal afegir que el Fernando també conserva la feina com a cap 
tècnic al Palau Sant Jordi. El fet de poder compaginar les 
ocupacions antigues els enriqueix alhora que minimitza la càrrega 
econòmica que pot suposar l’inici d’una empresa. 

Tres persones que s’havien dedicat al món de la nit i de 
l’espectacle des de diferents perspectives. Des de la gestió de 
locals de nit fins a l’organització d’esdeveniments, passant per la 
promoció d’artistes, són grans coneixedors d’aquest sector. 
Conscients de la mala imatge que pot tenir i la mala premsa 
associada al món de la nit, sempre hi ha hagut una voluntat 
d’oferir transparència i visibilitat a fi de canviar aquests 
apriorismes. 

Al món de l’espectacle no deixa de ser habitual que s'hi donin 
males pràctiques en matèries diverses, fins i tot com unes inèrcies 
que s'arrosseguen i costen d'eradicar. El fet d’estructurar en un 
marc legal actuacions esporàdiques, o els bolos sembla que fa més 
feixuga l’activitat i sovint s'ha tendit a prescindir de relacions 
contractuals. Això deriva en acords informals que no afavoreixen 
la part més feble que són els artistes i l’equip de persones que 
poden portar al darrera, que sovint han acabat movent-se 

Descripció de l’empresa 
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“Un model de negoci sensible amb la 

realitat que l’envolta i amb voluntat 

d’anar incorporant criteris de 

responsabilitat social” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l'economia informal i de vegades en condicions precàries. 

Pel que fa a la representació d’artistes amateurs o semiamateurs 
amb projecció professional, coneixen el sector des dels dos 
costats de l’escenari, i és per això que senten el compromís de 
dignificar aquesta divisió oferint condicions de feina amb 
remuneracions raonables. La realitat del sector en el sentit que 
aquests professionals inicien les seves carreres en condicions 
molt precàries són ben conegudes, i des de Blackout Producciones 
es lluita per aconseguir uns retorns adequats a la feina dels 
artistes primerencs. 

Davant aquest panorama, Blackout Producciones ha fet una 
aposta clara per la transparència i l’honestedat. Una manera de 
millorar la imatge del sector és treballar amb uns compromisos i 
uns valors integrats a l’estratègia de gestió, creant valor 
compartit amb els diferents grups d’interès amb qui interactuen i 
minimitzant l’impacte ambiental. Un model de negoci sensible 
amb la realitat que l’envolta i amb voluntat d’anar incorporant 
criteris de responsabilitat social. 

 

Des de Blackout Producciones s’aposta per oferir un servei de la 
màxima qualitat. Per això cal un tracte molt directe i personalitzat 
amb la clientela. Quan algú contacta amb Blackout per a demanar 
un servei, sigui la realització o la producció d’un esdeveniment, 
ells han d’entendre quins són els desitjos del client en tota la seva 
amplitud a fi de satisfer aquestes necessitats de manera 
adequada. 

En primer han de conèixer el lloc i fer un estudi dels requisits que 
caldran. El tracte amb el client és constant durant tota la 
preparació. Un cop coneixen la naturalesa de l’encàrrec, 
comencen a moure fils per contractar els serveis que calguin. Val 
a dir que des de Blackout s’ofereix la producció de 
l’esdeveniment, però altres serveis complementaris com els de 
càtering, impremta, neteja o seguretat, entre altres, són 
contractats de manera externa, i Blackout és qui en fa la 
coordinació. 

El tret característic de Blackout respecte altres empreses del 
sector és la personalització i la capacitat d’organitzar tot 
l’esdeveniment de manera integral. Poden oferir aquest valor 
afegit gràcies a l’experiència que tenen en el sector.  

A més a més del lloguer, també venen equips de so i d’imatge. 
Quan es dóna aquest cas, i a fi de garantir un servei òptim, fan la 
formació necessària per a l’ús adequat d’aquests materials.  

Sempre amb l’objectiu que la clientela estigui satisfeta, i gràcies a 
la bona relació que tenen amb altres empreses del mateix sector, 
si perceben que no poden oferir el servei òptim no dubten en 
adreçar al client a altres professionals. La Lydia ens diu amb 
molta convicció “hay que tender la mano y poner el hombro”. Amb 
aquesta frase queda palesa la bona relació que tenen amb altres 
empreses del mateix sector. Col·laboren de manera habitual i hi 
ha un diàleg fluid. 

Compromís amb la clientela 
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Tot i que no és el més usual en la seva cartera de clients, tenen 
clar la manera de tractar la diversitat tan pel que fa a origen, 
cultura, costums, creences religioses o capacitats diferents. La 
voluntat d’entendre la complexitat que ens envolta els porta a 
investigar i comprendre les necessitats de cada col·lectiu a fi 
donar resposta de manera adequada, alineats amb l’ètica d’una 
societat que no admet algunes pràctiques que podrien vulnerar 
els drets humans de les persones. 

Blackout Producciones està situada a Sant Feliu, i és molt 
conscient dels impactes que tota empresa té en el territori on està 
ubicada. 

És per això que es mostren actius en les iniciatives que es 
plantegen a nivell municipal, i també respecte a la compra local, ja 
que quan han de contractar serveis externs com ara seguretat, 
càtering o altres, tenen en compte tant l'experiència com criteris 
de proximitat. 

Col·laboren amb diverses iniciatives i associacions del municipi, 
de les quals nomenarem algunes: 

• Formen part de la Junta del Consorci comerç de Sant Feliu, 
col·laboren amb l’Associació Salut Comerç, formen part de 
l’Associació de Veïns, 

• Amb algunes entitats col·laboren oferint els serveis a 
canvi d’un percentatge del benefici. D’aquesta manera 
poden participar pensant també amb la viabilitat de 
l’empresa. Amb aquest acord col·laboren amb Unió Coral, 
Fem Barri, ACA Rosas, Departament de Joventut de 
l’Ajuntament, la Xarxa de la Salut 

• Han participat en iniciatives de molt de ressò a Sant Feliu 
com Fem Moda, un esdeveniment de moda per 
promocionar els comerços locals. També en el Fest amb 
Ball 

• Treballen amb el grup de ball Pocket’s de Sant Feliu, o Pov 
Art, una empresa d’assessorament de projectes de Sant 
Feliu. 

Amb el grup de ball Pocket’s estan pensant un projecte 
per a dur a terme conjuntament amb l’Hospital Sant Joan 
de Deu que consistirà en muntar un espectacle al carrer 
de tal manera que sigui visible per a tots els nens i nenes 
de l’hospital des de les seves habitacions. 

Cal destacar que solen treballar sempre amb les mateixes 
empreses ja que coneixen els resultats de la seva feina i estan 
alineats quant a valors i compromisos amb Blackout, escapant de 
males pràctiques i comportaments fraudulents. 

 
Per a esdeveniments de gran format contracten empreses de 

Compromisos amb la diversitat 

 

Compromisos amb la comunitat 
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neteja especialitzades, en canvi per a esdeveniments més discrets 
requereixen un tipus de servei menor. Des de Blackout voldrien 
connectar persones amb risc social a fi d’oferir-los una 
oportunitat de feina en el marc d’un contracte. Amb aquesta 
voluntat i gràcies al Programa Responsabilitat Social: un repte de 
ciutat, impulsat per l’ajuntament de Sant Feliu, han contactat amb 
Dignitae, una cooperativa que busca oportunitats de feina per a 
persones de col·lectius desafavorits, especialment dones de més 
de 45 anys, per a col·laborar conjuntament i generar valor social 
compartit. 

 
És freqüent quan s’inicia una empresa voler donar el màxim d’un 
mateix i que es produeixin situacions d’autoexplotació. A Blackout 
tenen molt clares les prioritats i saben que més hores de 
dedicació no sempre es tradueixen en millors resultats, en canvi 
una qualitat de vida benestant podent gaudir de la família millora 
el clima de treball i normalment es projecta en una feina de més 
qualitat. 

És per això que en lloc d’adaptar la vida familiar a la feina, han fet 
quadrar els horaris laborals a fi que els permetin gaudir d’una 
vida familiar plena. 

Val a dir que entre l’equip de treball hi ha molta cohesió. Totes les 
decisions es prenen conjuntament i estan alineats en quan a 
manera de treballar i compromisos i valors que es comparteixen. 
És clar que aquesta entesa facilita el dia a dia i agilitza l’operativa 
de l’empresa. 

Pel sector on estan necessiten conèixer totes les tendències 
d’avantguarda, així que es veuen obligats a estar en constant 
formació. Aquest fet lluny de suposar una obligació feixuga els 
involucra encara més en el seu projecte. Malgrat que no tenen 
documentat un pla de formació, fan cursos molt diversos. 

Pel que fa a les empreses a qui subcontracten serveis, i 
coneixedors de les males pràctiques que es donen, tenen establert 
de demanar els TC de les persones que aniran a fer el servei in 
situ. Restauradors, artistes...s’asseguren que tothom estigui fent la 
feina de manera regularitzada. Amb això aconsegueixen un doble 
objectiu, d’una banda estan sensibilitzant al sector de la 
necessitat d’estar sota l’empara de la legalitat, i d’altra banda 
garanteixen la seguretat d’aquests treballadors si es donés algun 
incident. 

 

Blackout Producciones és una empresa que per l’activitat a què es 
dedica provoca un baix impacte ambiental. Val a dir que la 
sensibilitat en aquest aspecte és alta, i les poques accions que 
tenen a l’abast a fi de minimitzar aquest impacte les duen a terme. 

· Fan la separació de residus. 

Compromisos laborals 

 

Compromisos ambientals 
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 · Tenen llums de baix consum 

· Apliquen criteris d’eficiència energètica quan han 
d’adquirir aparells nous 

Quan han de contractar empreses externes de càtering, per 
exemple, que és una activitat que genera molts de residus, es té 
en compte que hi hagi sensibilitat per part de les empreses 
contractades en minimitzar els impactes ambientals recollida 
selectiva, utilitzant materials ecològics... 

El Fernando, la Lydia i el Jordi inicien aquest projecte empresarial 
de manera conjunta. Han unit coneixement, contactes i 
experiència a fi de potenciar aquests intangibles i obtenir uns 
resultats òptims. Però no només tenen un objectiu econòmic, sinó 
que haver engegat un projecte basat en uns compromisos cap al 
sector i sustentat en uns valors ètics culmina altres expectatives 
personals. 

L’esperit emprenedor i la vocació han esta el motor que ha empès 
el Fernando, la Lydia i el Jordi a posar en marxa aquest projecte 
que gradualment es va consolidant com a empresa de referència 
en el sector. Es distingeix pel tracte personalitzat i els 
compromisos ètics que ha adquirit, i una voluntat ferma d’anar 
avançant en els diferents vectors que formen part de la 
responsabilitat social: econòmic, laboral, social, bon govern i 
ambiental. 

Com passa sovint en petita i mitjana empresa, i fins i tot 
microempresa, s’estan duen a terme bones pràctiques de 
responsabilitat social sense ser-ne conscients. Els valors que es 
poden tenir a nivell personal es projecten cap a l’empresa, i de 
manera poc estructurada i sense documentar s’està incorporant 
alguns aspectes de la responsabilitat social. 

La conversió d’aquest valors personals en valors d’empresa és 
important a fi de treballar la responsabilitat social com a atribut 
de marca. La capacitat de gestió dels valors per a convertir-los en 
part integrant de la identitat de l’empresa forma part d’aquest 
procés de millora en matèria de responsabilitat social. 

Blackout Producciones és una empresa moderna i dinàmica amb 
voluntat d’entendre la realitat que les envolta i donar resposta a 
les inquietuds que hi detecta. Aquest és el punt de sortida idoni 
per estructurar un full de ruta alineat amb la responsabilitat 
social a fi d’anar avançant cap a l’excel·lència. 

 

 

Aquesta fitxa ha estat elaborada en data de novembre i desembre de 2013 per Vector 5, Excel·lència i Sostenibilitat a partir de l’entrevista 
realitzada a Lydia Cuenca, sòcia, a càrrec de Marta Ribera. La fitxa reflecteix informacions aportades per l’empresa i ha estat validada 
per aquesta. En aquest procés també s’han identificat aspectes subjecte de millora. L'elaboració de les fitxes d'RSE s'emmarca en el 
programa Responsabilitat Social: un repte de ciutats. Aquest projecte ha estat organitzat per l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i 
amb el suport de la Diputació de Barcelona. 

 

 

Conclusions 

 


