
 

PRIMAVERAPRO 2012 
  
PrimaveraPro 2012 creix respecte a l’edició 2011 oferint més d'una trentena de conferències, tallers, 
presentacions, recepcions i showcases exclusius dins el marc del DayPro, que tindrà lloc a l'Hotel Diagonal 
Zero de dimecres 30 de maig al divendres 1 de juny, en horari d'11 a 18 hores.  

 
L'Hotel Zero està situat just davant del recinte Parc del Fórum de Barcelona, lloc on se celebrarà el festival 
San Miguel Primavera Sound i tindran lloc els showcases associats a PrimaveraPro.  

 
PROGRAMACIÓ CONFERÈNCIES 
 
La programació del DayPro estarà focalitzada en tres grans temes: el rol de l'artista en la societat i en la seva 
carrera musical; els festivals i grans esdeveniments musicals; i les noves vies de negoci, promoció i 
finançament de la música. 
  
El rol de l’artista 
Entre les principals novetats del DayPro destaca la presència activa d'artistes nacionals i internacionals que 
ens explicaran, a través de les seves experiències, quina ha estat la seva participació en el desenvolupament 
de la seva carrera professional, analitzaran l'actual escena espanyola i el paper dels músics dins dels 
profunds canvis socials que vivim. Alguns d'aquests testimonis seran els de Buffy Saint-Marie, Tom Robinson 
o Fermín Muguruza. 
 
Els festivals 
De la mà dels representants d'alguns dels festivals més importants, s'indagarà sobre l'impacte cultural, 
econòmic i social que aquests exerceixen sobre el seu entorn, la creativitat a l'hora de gestionar un 
esdeveniment d'aquestes característiques i comptarem amb l'opinió dels fans, que ens desvetllaran quines 
són les seves experiències i expectatives. Parlarem amb Chris Smith (Womad), Kem Lalot (Eurockennes), Sid 
Sharma (Shambala), John Rostron (SWN Festival), Rich Bryan (Bearded Theory), Stacey Wilhelm (SXSW) o 
Luke Bainbridge (The Guardian). 
  
Les eines de la industria musical  
La indústria moderna de la música està inundada d'innovació, noves vies de promoció i comunicació i el 
públic i els compradors tenen una nova sensibilitat pel que fa al fenomen musical. AL DayPro estudiarem 
quines són les noves eines a la disposició dels professionals del sector musical per obtenir rendibilitat en el 
seu negoci. Estudiarem noves fórmules creatives per guanyar diners en la indústria de la música; abordarem 
el sistema del crowdfunding com a via de finançament de projectes i la seva aplicació a les diferents àrees del 
sector; el paper dels prescriptors en la internacionalització artística; el màrqueting online en la indústria de 
la música i la nova dinàmica digital. Comptarem per a aquestes activitats amb la presència de Shaun Savage 
(Ruby Pseudo), Juan Draper (Aegis Sponsorship), Pepe Tomé (RocaSalvatella), Javier Pérez Viu (adidas), 
Charles Caldas (Merlin) i Andrew Dubber (New Music Strategies),entre d’altres. 
  
Aliances 
El DayPro també comptarà amb dos aliats especials en la seva edició del 2012. D'una banda, Flatstock, una 
fira itinerant de pòsters de concerts realitzats per artistes plàstics, organitzada per l'American Poster 
Institute, que presentarà una taula rodona sobre el paper dels dissenyadors dins la indústria musical. Per 
l'altre, SCREEN Festival, un esdeveniment dedicat al cinema i el vídeo en l'àmbit de l'art contemporani, 
estarà present oferint tres sessions de projeccions i una taula rodona en la qual s'examinaran les 
contaminacions productives entre art i música. 
 

 
 



 

PARTICIPANTS 

 
Austrian Music Export  
Austrian Music Export és una iniciativa de Austrian Music Information Center mica – music austria i la 
Austrian Music Fund. La seva funció és servir com a centre de recursos per a l'exportació de la música 
austríaca contemporània sigui el que sigui el seu gènere o modalitat (enregistraments, directes, 
sincronitzacions, etc.). El seu objectiu principal és facilitar informació rellevant sobre nous artistes i 
companyies, crear una important xarxa de professionals del sector oferint ajudes per als desplaçaments, i 
representar la música austríaca en els diferents aparadors internacionals, congressos i festivals. Austrian 
Music Export oferirà una recepció on l'artista vienès B. Fleischmann interpretarà noves cançons del seu 
últim àlbum que sortirà a la tardor del 2012 sota el segell de Morr Music, aquest artista té a més programat 
un concert en l'escenari adidas Originals. Presentaran també la Austrian Music Box 12, i mantindran una 
reunió privada amb un projecte d'investigació finançat per la UE. 
 

Showcases: 
Bernhard Fleischmann 
 
Canadian Music Week  
El punt de partida de la presència de Canadà aquest any comença amb la festa de Canadian Music Week el 
dia 30 de maig a la Sala Apolo, que després culminarà amb una recepció a PrimaveraPro i una sèrie de 
showcases tant al DayPro com en l'escenari adidas Originals, on el talent canadenc tindrà l'ocasió de 
mostrar-se davant els fans i els professionals de la indústria congregats per a l'ocasió. Com a representants 
d'aquest talent, Canadà presenta a Cadence Weapon, Hot Panda, Foam Lake, Jenn Grant and Reign Wolf 
(conegut com Jordan Cook). 

 
L'esdeveniment està esponsoritzat per Sask Music, Slaight Music, Canadian Music Week i MROC, i organitzat 
per Export Results. Companyia que es dedica al llançament de carreres musicals canadenques per tot el món, 
així com prestar ajuda a que esdeveniments forans irrompin al mercat nord-americà i canadenc, organitza 
showcases tant a nivell estatal com a l’estranger o assistint a les associacions del sector musical en els seus 
esforços internacionals. Export Results treballa per a agències governamentals i organitzacions de cultura 
que necessiten una estratègia de desenvolupament per a artistes individuals, segells i managers, també està 
bolcada en programes de finançament dedicats a l'exportació i el showcasing d'artistes fora del seu país. La 
companyia està liderada pel veterà músic Brian Hetherman. 
 
Showcases: 
Cadence Weapon 
Foam Lake 
Jenn Grant 
Reignwolf 
Liz Coyles 
 
Algorecords / Discos Río Bueno / IMI CHILE  
Xile, per segon any consecutiu, torna a tenir presència en PrimaveraPro. En aquesta edició, estarà 
representat per tres empreses de l'escena musical xilena: 
 
Algorecords 
 
En 2002, els germans Alvaro i Alejandro Gómez van decidir que l'única via per editar la música de la seva 
banda Guiso era a través d'un segell propi, xopats de la cultura del “fes-ho tu mateix” apresa de músics punk 
estrangers i xilens. Així van crear Algorecords, etiqueta que ha donat al rock nacional 45 registres fins avui. 



 

Compten amb una seu, amb sales d'assaig, dos estudis professionals i amb l'oficina del segell; tots aquests 
assoliments els situen al capdavant del rock xilè auto-gestionat.  
 
Discos Río Bueno 
 
Discos Río Bueno és una empresa xilena de serveis lligada al sector de la música. El seu principal objectiu és 
fomentar la indústria independent nacional, tant a nivell intern com a l'estranger complint amb els més alts 
estàndards de qualitat per poder competir als mercats més exigents. Els serveis que ofereix són: segell 
discogràfic, booking, exportador de música xilena, editorial de música amb èmfasi en la indústria audiovisual 
i fabricació de vinils. 
Discos Río Bueno acaba d'adjudicar-se un Fons de la Música 2012 per instal·lar a Xile una fàbrica de discos 
de vinil, un històric pas per a l'escena nacional.  
 
IMI CHILE 
 
IMI CHILE associa a sis empreses clau de la Indústria Musical Independent xilena. Entre totes elles editen a 
més de 50 bandes nacionals. L'associació les representa davant les principals autoritats del país, 
especialment les d’{mbit sectorial, legislatiu i de serveis, i davant les empreses públiques o privades 
vinculades a l'activitat de la música i la cultura. L'objectiu és promoure, tant a Xile com a l'estranger, la 
producció, consum, comercialització i exportació de produccions fonogràfiques nacionals. És a dir, es busca 
fomentar la presència i inversió en la Indústria Cultural Xilena en general, i musical en particular. 
 
Showcases: 
Astro 
The Ganjas 
 
ICEX (Espanya) 
L’Institut Espanyol de Comerç Exterior ICEX, en el seu objectiu de promocionar la música espanyola 
internacionalment, organitza una missió comercial inversa dins de l'àrea professional PrimaveraPro. La 
missió servirà de punt de trobada entre professionals i prescriptors d'opinió internacionals i empreses 
espanyoles del sector de la música per fomentar les vendes internacionals de productes discogràfics, i, les 
oportunitats de contractació d'artistes nacionals a tot el món.  
 
Aquesta activitat compta amb la col·laboració de l'Associació Espanyola d’Editors de Música (AEDEM), 
l'Associació de Representants Tècnics de l’Espectacle (A.R.T.I.), els Productors de Música d'Espanya 
(PROMUSICAE) i la Unió Fonogràfica Independent (UFI). 
 
Eurosonic Noorderslag (Països Baixos) 
Amb més de 3.150 delegats, showcases de 290 artistes i un programa amb 200 activitats, ponències, 
entrevistes i trobades, Eurosonic Noorderslag és la plataforma clau d’intercanvi i networking per a la música 
europea, artistes, organitzacions i professionals internacionals del sector. Eurosonic Noorderslag ofereix 
diferents conferències, acull els festivals Eurosonic i Noorderslag, i també la cerimònia d’entrega dels 
premis: European Border Breakers Awards i European Festival Awards. 
 
Els representants d’Eurosonic Noorderslag Peter Smidt (director creatiu), Robert Meijerink (director de la 
programació) i Ruud Berends (màrqueting internacional & Relacions Públiques, ETEP) oferiran una recepció 
a PrimaveraPro, que tindrà lloc el dimarts 31 de maig de 16 a 18 hores a la terrassa de l’Hotel Zero, on es 
podr{ gaudir d’un piscolabis. Robert Meijerink ser{ l’encarregat d’amenitzar la vetllada amb bona música i a 
més veurem l’actuació en directe de Rats on Rafts (Holanda). 
 
Showcases: 
Rats on Rafts 



 

Italian Press Office 
La Italian Press Office es composa de A Buzz Supreme i Sfera Cubica, dues noves companyies amb àmplia 
experiència al panorama musical italià. 
 
A Buzz Supreme és una companyia promotora, editora i de management que treballa amb artistes, segells, 
distribuïdors i editorials internacionals, promocionant, tant a It{lia com a l’estranger, alguns dels artistes 
italians més interessants i originals. La companyia orienta als artistes que s’autoprodueixen cap al negoci 
musical i els ajuda a escollir els socis més adequats, també ofereix consultoria editorial per la sincronització 
de cinema i televisió. 
 
Sfera Cubica és una nova empresa que integra les capacitats i experiències dels seus membres per proveir un 
servei complet i de gran qualitat a les diverses activitats relacionades amb el sector musical: màrqueting 
social i digital, booking, organització i creació d'esdeveniments, management i creació de programes de 
r{dio, així com les seves activitats d’oficina de premsa i segell discogr{fic. 
 
Showcases: 
Boxeur the Coeur 
King of the Opera 
 
Music:LX – Luxembourg Export Office  
Music:LX és una organització sense {nim de lucre, creada al 2009 amb l’objectiu de fomentar la música que 
actualment es fa a Luxemburg i impulsar l’intercanvi de professionals d’aquest país amb altres territoris. 
 

Els serveis que ofereix MusicLX són: el suport a bandes nacionals, proporcionar informació sobre mercats i 
indústries del sector, el desenvolupament de xarxes de col·laboració i donar a conèixer la música de 
Luxemburg a nivell mundial. 
 

El propòsit de la seva assistència a PrimaveraPro és la de promoure als grups i la seva música, donant-lis la 
oportunitat d'actuar en directe davant una gran audiència i professionals del sector. MusicLX estarà present 
per conèixer aquests professionals i posar-los en contacte amb les bandes ajudant a crear nous vincles 
professionals. 
 
Showcases: 
INBORN! 
Mutiny on the Bounty 
 

Music Export Norway and Canadian Independent Music Association  
Music Export Norway és una companyia creada l’any 2000 per sis empreses de la indústria musical noruega: 
IFPI Norway, la Norwegian Independent Record Companies Association (FONO), la Norwegian Society of 
Composers and Lyricists (NOPA), la Recording Artists Association (GramArt), la Musicians Union (MFO) i la 
Norwegian Music Publishers Association (NMFF). 
 
El seu objectiu és ser un centre de recursos per als exportadors de música noruega en tots els seus formats i 
gèneres (enregistraments, so directe, sincronitzacions, etc.). Això inclou proveir informació sobre artistes i 
companyies noruegues, organitzar fires internacionals, participar en conferències i festivals del sector, crear 
una xarxa de professionals i mitjans, i finançar el desplaçament per a participar als showcases internacionals 
més importants. 
 
Music Export Norway co-produeix a PrimaveraPro 2012, una sèrie de taules rodones que tractaran sobre el 
mercat espanyol/català on estaran presents els professionals del sector amb una delegació noruega i una 
altra canadenca, a més oferiran una recepció a l'Hotel Diagonal Zero per fomentar el networking. 



 

Don’t Panic We’re From Poland! 
“Don’t Panic We’re From Poland!” és el nom d'una mostra anual de música actual que es celebra a Varsòvia 
des de 2009, organitzada per The Adam Mickiewicz Institute. 
 
El IAM és una institució estatal amb la tasca de promoure la cultura polonesa per tot el món i la de participar 
en intercanvis culturals a nivell internacional. La seva missió és mostrar l'important paper que juga Polònia 
com a enllaç dins del circuit internacional d'idees, valors i béns culturals de primer ordre. 
 
IAM i “Don’t Panic!” se centren en exposar i promoure els joves i vibrants talents del seu país. Per segon any 
consecutiu, “Don’t Panic!” presenta en PrimaveraPro un bon exemple de la nova música polonesa. 
 

Showcases: 
Ed Wood 
Kristen 
Napsziklat 
 
Small Countries, Big Music (Projecte EU) 
El pop-rock alternatiu està dominat per grups anglosaxons. A Europa, les bandes de països menys influents 
en la indústria musical es troben amb dificultats a l'hora de creuar les seves fronteres, no obstant això, és 
més senzill per a grups del Regne Unit, Alemanya o França on el volum de vendes i d'audiències, festivals, 
concerts, etc., és molt més elevat. En aquest projecte, sis bandes amb els seus respectius managers uneixen 
forces a nivell musical i de gestió. El seu objectiu és compartir fans, xarxes, concerts i “knowhow” per ajudar-
se mútuament en el desenvolupament de les seves carreres a aquells països on no són amfitrions. Quan 
surten de gira pel Regne Unit, França i Alemanya, aquests grups toquen conjuntament en els mateixos 
festivals compartint experiències, aprenent junts i intentant captar l'atenció del públic, la premsa i els 
professionals del sector. 
 

Showcases: 
GinGa (Àustria) 
Absynthe minded (Bèlgica) 

 
Sonicbids 
Sonicbids és una web que connecta tot tipus de bandes amb promotors musicals, editorials o marques. La 
seva xarxa engloba a més de 25.000 promotors que donen oportunitat a les bandes de poder tocar en els 
festivals més destacats, participar en concursos de composició musical i presentar cançons per al cinema i la 
televisió. En 2011 es van contractar més de 90.000 concerts a través del seu web. Mantenen un fort 
compromís amb la música emergent a través d'accions de promoció, finançament i informació. 
 
Aquest any, Sonicbids participarà en PrimaveraPro ajudant a cobrir les despeses de desplaçament de tres 
bandes, dues nord-americanes i una europea, que formaran part del cartell de San Miguel Primavera Sound 
2012. El departament de booking del festival ha sigut l'encarregat de seleccionar entre totes les propostes 
rebudes a través de Sonicbids les tres bandes que actuaran a l'escenari adidas Originals.  
 

Showcases: 
The Experimental Tropic Blues Band (Bèlgica) 
Hot Panda (Canadà) 
Lovely Bad Thigs (USA) 

 
 
 



 

IMEXSA (Sud-àfrica) 
Independent Music Exporters South Africa (IMEXSA) és una organització sense ànim de lucre dedicada al 
desenvolupament mundial de la música produïda a Sud-àfrica; ofereix assistència, genera oportunitats per a 
que companyies emergents puguin aconseguir èxit internacional, promou l'intercanvi de professionals amb 
altres països, i així contribueix significativament a l'auge de l'economia del país.  
 
El seu rol és el d'ajudar a professionals de la música independent, tant sud-africans com a internacionals, a 
treballar junts, crear una consciència comuna, fomentar el networking, augmentar l'exportació de 
companyies de música independent, i, ensenyar al comerç internacional i als mitjans la diversitat i la qualitat 
dels productes que el seu país ofereix, incrementant el valor del negoci musical a través d'activitats 
internacionals i creant la marca SA com a país proveïdor de música. 
 
IMEXSA es focalitza en desenvolupar i augmentar el nombre d'exportadors de música a Sud-àfrica 
identificant les oportunitats del mercat i ajudant a aquestes companyies a aprofitar-se d'elles. Juntament 
amb GEDA i DTI, han tingut la iniciativa de crear Music Export Development Programme entenent que 
l'accés al mercat musical global aportarà beneficis i un augment de llargues i pròsperes carreres. 
 

Showcases: 
Spoek Mathambo 
Abdus 

 
Look at Me (Rússia) 
La revista Look at Me en col·laboració amb San Miguel Primavera Sound porta al grup Trud als showcases de 
l’escenari adidas Originals en el marc de PrimaveraPro. 
 

Showcases: 
Trud 

 
 
ASSOCIACIONS 

 
APM 
L'Associació de Promotors Musicals (APM), constituïda l'any 2001, és una associació sense ànim de lucre i 
d'àmbit estatal, que respon a principis democràtics en la seva organització i funcionament, oberta a tots els 
promotors professionals de música moderna en viu. 
 
Els seus principals objectius són: 
 
- Defensar la música popular com a manifestació cultural. 
- Donar a conèixer l'activitat professional dels promotors. 
- Fomentar la reglamentació per millorar la qualitat i la seguretat dels concerts i les seves infraestructures. 
- Promoure la col·laboració, formació i professionalització entre associats. 
- Representar als associats en qüestions d'interès comú: innovació i descomptes. 
- Dialogar amb les institucions vinculades a la promoció musical. 
 

En l'actualitat, l’APM aglutina a 43 empreses promotores amb una quota de mercat aproximadament del 
80% dels concerts d'iniciativa privada a Espanya, compta a més amb els artistes més representatius de la 
música actual. Entre els seus associats trobem un ampli ventall de promotors: des de grans gires 



 

internacionals, passant per aquells enfocats en artistes nacionals, fins a bandes emergents i festivals - 
abastant tots els estils musicals. 
 

Associació de Sales de Concerts de Catalunya  
ASACC, fundada fa 10 anys, és la primera associació de sales privades de concerts creada a Espanya, li van 
seguir les associacions de Madrid, Galícia, Euskadi, Aragó i Andalusia. El seu objectiu és vetllar pels 
interessos comuns que comparteixen i lluitar per obtenir el seu reconeixement social, cultural i econòmic.  
ASACC ha aconseguit assoliments com el canvi de normatives municipals i lleis autonòmiques, creant un 
precedent per a la resta d'associacions estatals i aconseguint la seva aplicació també en altres comunitats. 
L'assistència a PrimaveraPro dels directors i programadors de les 50 sales associades és una ocasió única 
per a compartir experiències amb els professionals nacionals i internacionals que allí es donen 
cita. 
 
IMPALA 
IMPALA es crea a l'abril de l'any 2000 per representar a les companyies de música independent. Gairebé un 
100% de les empreses europees de música són PIMEs, anomenades també “independents”, són empreses 
capdavanteres en innovació i descobriment de nova música i artistes – produeixen més del 80% dels nous 
llançaments. IMPALA té també els seus propis Premis, amb això pretén promoure la diversitat cultural i el 
nou talent, així com destacar la contribució artística a la música independent. Entre els guardonats trobem a 
artistes com Efterklang, Adele, Manu Chao, Radiohead, Agnes Obel, Car Emerald i Sigur Rós.  
 

És el primer any que participen en aquest festival considerat clau per als artistes independents; mantindrà la 
seva reunió executiva a PrimaveraPro. 

 
UFI 
La Unión Fonográfica Independiente és l'associació nacional de productors fonogràfics independents que va 
néixer en 2003 com una associació sense ànim de lucre. El seu principal objectiu és crear una massa crítica 
suficient que els permeti representar al sector de la producció fonogràfica davant institucions i organismes 
nacionals i internacionals. A més tenen com a missió promoure la música editada per companyies 
independents, la internacionalització de les mateixes, la formació i informació, i el suport a la diversitat 
cultural. Actualment l’UFI acull a 60 companyies discogr{fiques independents i organitza, per a la consecució 
dels seus objectius, accions com: els Premios de la Música Independiente 

(www.premiosdelamusicaindependiente.com), el Día de la Música (www.diadelamusica.info), 
participa en fires internacionals i missions comercials a EUA, Mèxic, Xina, Japó i Argentina. Més informació 
en www.ufimusica.com. 
 
UMC 
La Unió de Músics de Catalunya és una organització sindical que defensa els drets socials i laborals dels 
músics catalans des de la seva fundació l'any 2003. Sota la forma jurídica d'associació sindical, està 
constituïda en una estructura política de federació d'associacions de músics professionals, on es troben 
federades les següents entitats: 
 
Associació Catalana d’Intèrprets de Música Cl{ssica (ACIMC) 
Associació de Músics de Tarragona (AMT) 
Associació de Músics i Animadors Professionals d'Espectacles Infantils (AMAPEI) 
Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya (AMJM) 
Associació de Músics i Intèrprets en Llengua Catalana (AMICS) 
Col.lectiu de Compositors de Tarragona, MIKROKOSMOS. 
 

file://servidor/Pro/2011/Diseño/papel%20carta/www.premiosdelamusicaindependiente.com
file://servidor/Pro/2011/Diseño/papel%20carta/www.diadelamusica.info
file://servidor/Pro/2011/Diseño/papel%20carta/www.ufimusica.com


 

Les activitats i campanyes que la UMC està desenvolupant se centren fonamentalment tant en la dignificació 
del músic com en la seva regularització laboral, considerant tots els seus vessants professionals, és a dir: 
executant, intèrpret, compositor i docent. 
 

Els objectius principals de la UMC són: 
 

- Defensar els drets professionals i socials dels músics. 
- Coordinar les diferents entitats representatives de músics professionals de Catalunya, donar suport i 
potenciar la cooperació entre les entitats federades. 
- Fer-se càrrec de la política sindical i de la gestió professional comuna a totes les associacions, a fi que 
aquestes puguin dedicar-se plenament a les seves funcions específiques. 

 
Yourope – The European Festival Association 
Fundada al novembre de 1998, Yourope és una associació amb 80 membres on estan representats 26 països. 
El seu objectiu principal és impulsar, dins del panorama europeu de festivals, les àrees de prevenció de 
riscos laborals, la cura del medi ambient, les condicions d'ocupació, l'intercanvi d'informació i l'exportació 
del talent. Mitjançant la col·laboració i les experiències compartides aconsegueixen tenir una perspectiva 
conjunta que permet indagar en aquests punts clau que beneficien al sector. Yourope ha aconseguit 
augmentar el seu poder tant a nivell governamental com dins del sector, protegint els interessos dels 
festivals en l'àmbit legal i centrant-se en aspectes rellevants com l'intercanvi d'informació sobre màrqueting 
i sponsors, contractes, riders tècnics i drets sobre radi/TV/ internet, entre d’altres. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DAYPRO CONFERÈNCIA 2012 
 

DIMECRES 30 DE MAIG 
 

ACTE INAUGURAL PRIMAVERAPRO 
11.00am / Sala Sud América / 1ra planta (Hotel Diagonal Zero) 
 
 

MÀRQUETING ONLINE PER A LA TEVA MÚSICA 
11.30am / Sala Sud América / 1ra planta (Hotel Diagonal Zero)  
Idioma: Anglès  / Castellà (Traducció: Castellà / Català / Anglès) 
 
Pepe Tomé, soci director de RocaSalvatella, expert en màrqueting digital, dirigeix aquesta activitat en la qual 
comptarem també amb representants dels diferents sectors de la indústria musical, a fi de valorar l'aprofitament 
de l'entorn digital i les xarxes socials per generar avantatges competitius al negoci de la música. 
 
Ponents: 
David Alonso (EMI Publishing) 
Alessandro Ceccarelli (Estragon) 
Olga Straffon (Imbéciles Terrícolas) 
Barnaby Harrod (APM) 
Robert Filomena (Muuse Me) 
Moderador: 
Pepe Tomé (Roca Salvatella) 
 
 

REUNIÓ ASACC (Només amb invitació) 
12:00pm / Salón Eurásia / 1ra planta (Hotel Diagonal Zero) 

 
Reunió anual de socis de l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya. Aquest acte és solament per a socis de 
l’ASSAC . 

 
 
THE REVOLUTION WILL NOT BE TELEVISED – MÚSICA I MOVIMENTS SOCIALS 
12:30pm / Sala Sud América / 1ra planta (Hotel Diagonal Zero)  
Idioma: Anglès  / Castellà (Traducció: Castellà / Català / Anglès) 
 
La història de la societat contemporània ha demostrat que la música no ha romàs aliena als esdeveniments 
històrics que han commogut al món. Al segle XX, la música va ser protagonista d'excepció en esdeveniments com 
la lluita anti-segregació racial o la guerra de Vietnam, Maig del 68 a França, etc. Però més enllà d'aquells passats 
temps convulsos, els nous esdeveniments en l'àmbit econòmic i polític han provocat el posicionament de grups i 
plataformes musicals, donant motiu a noves formes de protesta i de col·laboració social. Exemples com el de 
Pulp, que en la passada edició de San Miguel Primavera Sound va dedicar la seva cançó “Common People” als 
indignats que en aquells dies començaven a ocupar els carrers de diversos països del món; el recent llançament 
del CD “Occupy This Album” com a suport al moviment “Occupy Wall Street”, que compta amb la col·laboració 
d'artistes com Patty Smith, Yo La Tengo, LadyTron, Mogwai; o la creació de la Fundación Robo, una aventura 
col·lectiva de nombrosos artistes estatals amb l'objectiu de dotar a la cançó popular actual d'energia política. 
Aquests temes s'analitzaran en una taula rodona que tindrà com a objectiu debatre sobre el paper de la música i 



 

la seva repercussió en la societat actual. 
 
Ponents: 
Buffy Saint-Marie 
Fermín Muguruza 
Daniel Granados (Zzzinc) 
Moderador: 
Tom Robinson (BBC / Músico) 
 

 
PROJECCIÓ SCREEN FESTIVAL  
1:00pm / Salón África / 1ra planta (Hotel Diagonal Zero)  
 
Una selecció de LOOP Fair per a PrimaveraPro. Art inspiration for music producers.  
Amb motiu del PrimaveraPro s'ha convidat a les galeries participants en LOOP Fair a seleccionar una obra amb 
l'objectiu de compondre un programa de projeccions que funciona com showcase d'estratègies i llenguatges 
creatius de l'art que poden ser interessants per al món professional de la música, ja sigui en relació al videoclip o 
als directes que inclouen elements audiovisuals potents. 

 
 

EL PUNT DE VISTA DE LA MARCA: MODELS D'ÈXIT EN PATROCINI  
2:00pm / Sala Sud América / 1ra planta (Hotel Diagonal Zero)  
Idioma: Anglès  / Castellà (Traducció: Castellà / Català / Anglès) 
 
Discutirem sobre com pensen les marques quan prenen decisions respecte al patrocini d'activitats. Des de la vella 
presència estàtica a la integració en continguts. Respondrem qüestions com: de quina manera exploten les 
marques els seus patrocinis?, a quins criteris presten més atenció?, quins són els seus objectius quan patrocinen 
una activitat?, per què tenen l'obsessió de formar part dels continguts de les activitats?, accepta l'audiència el 
paper de les marques i ho entenen?, com mesuren l'efecte de les seves accions?, com estableixen el preu dels 
projectes seleccionats?, els ajuden prou els propietaris dels drets?, estan llests els artistes per a aquest model?, 
veurem també exemples d'èxit, cada participant exposarà el seu punt de vista sobre aquestes qüestions. 
 
Ponents: 
Juan Draper (Aegis Sponsorship) 
Javier Pérez Viu (adidas) 
Shaun Savage (Ruby Pseudo) 
Víctor Flores (Red Bull) 
Pedro Silva (Optimus) 
Moderador: 
Alfonso Lanza (San Miguel Primavera Sound) 
 
 

FÓRMULES CREATIVES PER GUANYAR DINERS EN LA INDÚSTRIA DE LA MÚSICA  
3:00pm / Sala Sud América / 1ra planta (Hotel Diagonal Zero)  
Idioma: Anglès (Traducció: Castellà / Català) 
 
En totes les seves facetes, la indústria moderna està vinculada a la innovació. Avui dia els artistes estan més 
informats i millor preparats per enfrontar-se a l'ús de les noves tecnologies, convertint la seva creativitat no 
només en art sinó també en negoci. En l'era d'Internet, sembla no haver-hi un únic model per aconseguir l'èxit; hi 
ha centenars: intercanvi d'arxius, analítiques per al plantejament de gires, com llançar productes online i com no 



 

fer-ho, desenvolupament d'audiències, vídeo blogging, pagar per cançons i no àlbums, fins i tot vendre te… Els 
artistes pensen lateralment, canviant les normes del model o simplement creant unes noves per poder 
desenvolupar la seva carrera professional. Tenir un missatge que transmetre, cridar l'atenció i crear una 
comunitat amb la qual es pugui intercanviar converses, és part de l'estratègia de l'èxit, esbrinar exactament què 
és el que els fans volen i com donar-li-ho. En aquest panell examinarem el que està funcionant realment en la 
indústria de la música 2.0: artistes que troben el seu camí a l'èxit donant als seus fans una raó per estimar-los i, 
sobretot, una raó per comprar. 
 
Ponents: 
Geoff Peveto (Flatstock) 
John Dyer (Domino) 
Simon Raymonde (Bella Union) 
Moderador: 
Andrew Dubber (New Music Strategies) 

 
 
LA NOVA DINÀMICA DIGITAL: CANVIS Al MERCAT DE LA MÚSICA  
4:00pm / Sala Sud América / 1ra planta (Hotel Diagonal Zero)  
Idioma: Anglès  / Castellà (Traducció: Castellà / Català / Anglès) 
 
La música independent està gaudint d'un èxit sense precedents en les llistes d'èxits. Les dades de la indústria 
mostren que “els independents” estan aconseguint quotes de mercat molt més elevades en l'àmbit digital que en 
el dels suports físics. En un mercat sense límits d'emmagatzematge i amb llibertat d'elecció, que manca dels forts 
controls d'exposició de les tendes de venda física, els consumidors de productes mainstream, cada vegada més, 
descobreixen i adquireixen música independent. Tot això apunta al fet que existeix una nova dinàmica al mercat 
de la música, malgrat que molts serveis digitals semblen no haver-se adonat encara, assumint la desfasada opinió 
que el sector independent representa un repertori de consum especialitzat amb un menor valor al mercat. Aquest 
panell deliberarà sobre l'efecte que aquests punts de vista tenen sobre l'èxit a llarg termini, sobre els serveis i els 
seus consumidors, i el que suposarà un coneixement real del nou mercat digital de la música. 
 
Ponents: 
Charles Caldas (Merlin) 
Mark Kitkatt (IMPALA) 
Andrea Liboreiro Rodríguez (Telefónica On The Spot Services, SAU) 
 
 

NME + CIMA SESSIÓ 1 (Només amb invitació) 
4:00pm / Salón África / 1ra planta (Hotel Diagonal Zero) 
 
Mesa rodona sobre el mercat espanyol/català per a una delegació de professionals noruecs i canadencs, 
organitzat per Music Export Norway i la Canadian Independent Music Association (CIMA). 
 
 

S'HAN ACABAT ELS FANS INCONDICIONALS DE LA MÚSICA? 
5:00pm / Sala Sud América / 1ra planta (Hotel Diagonal Zero)  
Idioma: Anglès (Traducció: Castellà / Català) 
 
Jarvis Cocker va afirmar recentment en una entrevista  The Guardian: “la música ha canviat… ara és com una vela 
aromàtica”, donant a entendre que avui dia la música no és tan important per a la gent. La intensitat de l'afició 
per la música es basava anteriorment en la seva escassetat, ja que el nombre d'àlbums que es podia adquirir era 



 

determinat. Avui dia, la música digital permet el consum de música il·limitat convertint-la en alguna cosa d'un sol 
ús. En aquest sentit, i des del punt de vista del fan, es plantegen les següents preguntes: com ha canviat la forma 
en què els fans connecten amb la música?, segueix sent la música tan important per als joves?, ha canviat la 
tecnologia la forma de relacionar-se i connectar amb la música? o existeixen encara fans incondicionals? 
 
Ponents: 
Shaun Savage (Ruby Pseudo) 
Jessica Park (Rough Trade) 
Tom Robinson (BBC / Músico) 
Moderador: 
Andrew Dubber (New Music Strategies) 
 
 
 
 
 

DIJOUS 31 DE MAIG     
 
NME + CIMA SESSIÓ 2 (Només amb invitació) 
10:30am / Salón África / 1ra planta (Hotel Diagonal Zero) 
 
Mesa rodona sobre el mercat espanyol/català per a una delegació de professionals noruecs i canadencs, 
organitzat per Music Export Norway i la Canadian Independent Music Association (CIMA). 
 
 

GUANYAR-SE LA VIDA COM A ARTISTA A LA INDÚSTRIA MUSICAL  
11:00am / Sala Sud América / 1ra planta (Hotel Diagonal Zero) 
Idioma: Anglès (Traducció: Castellà / Català) 
 
El món de la música està ple d'exemples d'artistes que han aconseguit mantenir una carrera artística llarga i 
fructífera al llarg dels anys podent incidir directament en decisions importants relatives al negoci. Aquesta 
entrevista, conduïda per un reconegut periodista, ens mostrarà de quina manera l'artista ha pogut controlar la 
presa de decisions importants com a empresari i quins han estat els factors que l'hi han permès. A través de 
l'experiència del convidat indagarem en els punts clau del desenvolupament de la seva carrera professional. Els 
assistents a PrimaveraPro tindran l'oportunitat d'intervenir i participar de la conferència mitjançant torns de 
preguntes. 
 
Ponents: 
David Gedge (The Wedding Present) 
Moderador: 
Luke Bainbridge (The Guardian) 

 
 
REUNIÓ ASOCIACIÓN DE PROMOTORES MUSICALES (APM) (Només amb invitació) 
11:00pm / Sala Norte América / 1ra planta (Hotel Diagonal Zero)  
 
L’Asociación de Promotores Musicales (APM) mantindrà una reunió privada exclusiva per als seus membres.  

 
 
REUNIÓ UNIÓN FONONGÁFICA INDEPENDIENTE (UFI) (Només amb invitació) 



 

11.00am / Salón Eurasia / 1ra planta (Hotel Diagonal Zero)  
 
La Unió Fonogràfica Independent (UFI) mantindrà una reunió privada exclusiva per als seus membres. 
 
 

L'ESSÈNCIA DELS FESTIVALS: EL PÚBLIC REAL OPINA  
12:00am / Sala Sud América / 1ra planta (Hotel Diagonal Zero) 
Idioma: Anglès (Traducció: Castellà / Català) 
 
En aquesta sessió els protagonistes seran els no professionals de la indústria: tindrem a 6 persones assistents a 
festivals, des del fan hardcore de Glastonbury a l'afeccionat als festivals boutique més independents. Analitzarem 
amb ells què fa que aquests afeccionats a la música assisteixin als festivals?, quina importància tenen per a ells els 
prescriptors? o quin és per a ells l'experiència fonamental en els festivals? 

 
- Jody Levitus 
- Graeme Hopper 
- Gerard Llopart 
- Juan Luis Herranz 
- Brett Piron 
 
Ponents: 
Andrew Dubber (New Music Strategies) 
Moderador: 
Luke Bainbridge (The Guardian) 
 
 

REUNIÓ THE EUROPEAN FESTIVAL ASSOCIATION (YOUROPE) (Només amb invitació) 
12:00pm / Sala Oceanía / 1ra planta (Hotel Diagonal Zero) 

 
L’Associació Europea de Festivals (Yourope) mantindrà una reunió privada per al seus membres. 
 
 

RECEPCIÓ MUSIC EXPORT NORWAY I CIMA 
1.00pm / Terrassa / Ground Floor (Hotel Diagonal Zero) 
 
Music Export Norway i Canadian Independent Music Association et conviden a un cocktail per a conèixer als seus 
representants y les activitats que duen a terme. 
 
 

GRANS BENEFICIS: EL PAPER POSITIU DELS FESTIVALS AL EL SEU ENTORN 
1:00pm / Sala Sud América / 1ra planta (Hotel Diagonal Zero) 
Idioma: Anglès (Traducció: Castellà / Català) 
 
Els festivals musicals generen una forta vinculació amb el seu entorn influint en l'àmbit social, cultural i sobretot 
econòmic, podent-se mesurar fins i tot en xifres. Des del punt de vista econòmic existeixen una sèrie d'ingressos 
provinents de diverses fonts: entrades, menjars, begudes, marxandatge, allotjament, compres i activitats 
culturals, i sobretot creació d'un important nombre de llocs de treball. En aquest espai tindrem a alguns dels més 
destacats festivals de diversos països i de diferents formats, que analitzaran l'impacte econòmic que produeixen 
en el seu entorn i com els ha afectat en el seu desenvolupament.  
 



 

Ponents: 
Fredrik Sandsten (Way Out West Sweden) 
Kem Lalot (Eurockennes) 
Peter Smidt (Eurosonic) 
Chris Smith (Womad) 
Stacey Wilhelm (SXSW) 
Vladimir Mota Cardoso Feliz (Ayuntamiento de Oporto) 
Moderador: 
Alfonso Lanza (San Miguel Primavera Sound) 
 
 

SCREEN FESTIVAL PROJECCIÓ 
1:00pm / Salón África / 1ra planta (Hotel Diagonal Zero)  
 
Una selecció de LOOP Fair per a PrimaveraPro. Art inspiration for music producers.  
Amb motiu del PrimaveraPro s'ha convidat a les galeries participants en LOOP Fair a seleccionar una obra amb 
l'objectiu de compondre un programa de projeccions que funciona com showcase d'estratègies i llenguatges 
creatius de l'art que poden ser interessants per al món professional de la música, ja sigui en relació al videoclip o 
als directes que inclouen elements audiovisuals potents. 

 
 
RECEPCIÓ CANADIAN MUSIC WEEK 
2.00pm / Terrassa / Planta Baixa (Hotel Diagonal Zero) 
 
Canadian Music Week et convida a un cocktail per a conèixer als seus representants i les activitats que duen a 
terme, on podràs gaudir de l’actuació en directe de Foam Lake, Cadence Weapon i Jenn Grant. 

 
 
ASSOCIACIÓ DE FESTIVALS INDEPENDENTS UK - AIF: CREATIVITAT = 
SUPERVIVÈNCIA  
2.00pm / Sala Sud América / 1ra planta (Hotel Diagonal Zero)  
Idioma: Anglès (Traducció: Castellà / Català) 
 
Assistim a la consolidació d'un tipus de mercat, el de la propietat dels festivals. Analitzarem com els grans festivals 
independents poden sobreviure a aquest fenomen, els seus representants ens mostraran com amb creativitat es 
poden sortejar obstacles i així poder superar-se i fins i tot en alguns casos poder arribar a liderar el mercat. 
 
Ponents: 
John Rostron (SWN Festival) 
Sid Sharma (Shambala) 
Rich Bryan (Bearded Theory) 
Moderador: 
Chris Smith (Womad) 

 
 
REUNIÓ IMPALA (Només amb invitació) 
2.00pm / Salón Eurasia / 1ra planta (Hotel Diagonal Zero)  
 
Reunió executiva d’IMPALA, associació que representa les companyies de música independent a Europa, exclusiva 
per als seus membres. 



 

 
 

RECEPCIÓ ASOCIACIÓN DE PROMOTORES MUSICALES (APM) 
3.00pm / Terrassa / Planta Baixa (Hotel Diagonal Zero)  
 
La Asociación de Promotores Musicales (APM) et convida a un cocktail per a conèixer als seus representants y les 
activitats que duen a terme. 
  
 

EL FUTUR DELS FESTIVALS: COM SOBREVIURE AL VORAÇ MERCAT DELS GRANS 
ESDEVENIMENTS MUSICALS  
3.00pm / Sala Sud América / 1ra planta (Hotel Diagonal Zero)  
Idioma: Anglès (Traducció: Castellà / Català) 
 
La temporada de festivals del 2011 ha contemplat la lluita entre els grans esdeveniments europeus i la reacció del 
públic, que, amb un augment generalitzat del cost de vida sumat a la disminució de salaris, s'ha convertit en ex-
comprador d’entrades. Fins i tot Michael Eavis (Glastonbury) va predir la desaparició del seu esdeveniment en 
“tres o quatre anys”, i va afirmar al Times després de l'última edició del seu festival que “la gent ja ho ha vist tot 
sobre els festivals. Volen una mica més.”, o, com va anunciar alegrement el Daily Mail (el tabloide britànic més 
conservador) en el seu titular: “Els festivals han mort!”. En aquesta sessió ens preguntarem: és això cert?, estan 
tots els festivals en declivi?, com varia el mercat dels festivals a Europa?, què garanteix que els compradors 
d’entrades tornin? Els panelistes intentaran descobrir el que es necessita per sobreviure en aquest mercat tan 
ferament competitiu. 
 
Ponents: 
Luke Bainbridge (The Guardian) 
Henrik Rasmussen (Roskilde) 
Peter Smidt (Eurosonic) 
Ruth Daniel (Un-Convention) 
Jon Drape (Ear To The Ground) 
Moderador: 
Chris Bye (British Art Council) 

 
 
NME + CIMA SESSIÓ 3 (Només amb invitació) 
3.00pm / Salón África / 1ra planta (Hotel Diagonal Zero)  
 
Mesa rodona sobre el mercat espanyol/català per a una delegació de professionals noruecs i canadencs, 
organitzat per Music Export Norway i la Canadian Independent Music Association (CIMA). 

 
 
RECEPCIÓ EUROSONIC NOORDERSLAG  
4.00pm / Terrassa / Planta Baixa (Hotel Diagonal Zero) 
 
Eurosonic Noorderslag et convida a un cocktail per a conèixer als seus representants i les activitats que duen a 
terme, podràs gaudir de bona música proposada per Robert Meijerink i veure l'actuació en directe de Rats on 
Rafts. 

 
 



 

NOUS PRESCRIPTORS: COM TRASPASSAR FRONTERES EN EL NEGOCI DE LA 
MÚSICA  
4.00pm / Sala Sud América / 1ra planta (Hotel Diagonal Zero)  
Idioma: Anglès (Traducció: Castellà / Català) 
 
La cerca de nous mercats és, per al sector de la música, una necessitat absoluta a causa de la dràstica disminució 
dels ingressos als mercats locals, especialment en l'àmbit discogràfic, malgrat l'evolució positiva de la música en 
viu i l'encara feble desenvolupament de la indústria online. Les possibilitats de creixement en nous mercats 
proporcionen als artistes i empreses del sector millors condicions i oportunitats per fomentar la seva creativitat i 
també el seu negoci. No obstant això, per poder traspassar fronteres és prioritari comptar amb el suport d'aquells 
que marquen tendències en l'àmbit de la música, els nous prescriptors: blogs, pàgines web, festivals… En aquesta 
taula tractarem diverses qüestions: quines eines tenen al seu abast els artistes i les empreses per promocionar-se 
fora del seu propi àmbit?, quin paper tenen els nous prescriptors en el creixement internacional dels artistes?, 
com poden els artistes cridar la seva atenció?, com triar els mitjans adequats? Representants de mitjans de 
comunicació, blogs i festivals buidaran aquests dubtes i analitzaran el seu paper en l'evolució internacional de 
talents. 
 
Ponents: 
James Skinner (Drowned in Sound) 
 

 
REUNIÓ AUSTRIA MUSIC EXPORT (Només amb invitació) 
4.00pm / Salón África / 1ra planta (Hotel Diagonal Zero)  
 
Mica – music austria farà un taller a porta tancada amb un projecte d’investigació finançat per l’UE.   

 
 
FLATSTOCK: L'ARTISTA DARRERE DEL CARTELL  
4:00pm / Sala Sud América / 1ra planta (Hotel Diagonal Zero)  
Idioma: Anglès (Traducció: Castellà / Català) 
 
Flatstock és una fira itinerant de pòsters de concerts realitzats per artistes plàstics, organitzada per l’American 
Poster Institute, una societat sense ànim de lucre dedicada a la promoció artística de cartells musicals. Durant els 
últims 35 anys, els cartells de concerts s'han convertit en articles de col·leccionista, i el dissenyador gràfic és ja en 
una peça clau dins de la indústria musical, aportant valor afegit a les edicions físiques limitades, als pòsters dels 
concerts, a les samarretes i al marxandatge en general. La API presentarà el seu projecte i debatrà sobre la 
desaparició de la imatge tangible per al consumidor i la reducció de la capacitat d'expressió d'imatge de l'artista a 
la grandària d'un segell, factors que han influït en l'auge dels pòsters com un article vàlid i atractiu perquè el fan 
compri una còpia física. 
 
Ponents: 
Geoff Peveto (Flatstock) 
Xavi Forné (Error Design /The Poster Collective) 
Dan MacAdam (Crosshair Studio) 
Moderador: 
Geoff Peveto (Flatstock) 

 
 
 
 



 

DIVENDRES  1 DE JUNY 
 
TALLER LEGAL I 
11.00am / Sala Sud América / 1ra planta (Hotel Diagonal Zero)  
Idiomes: Castellà / Català  
 
Aquests tallers pràctics mostraran què procediments cal seguir per dur a terme la nostra internacionalització amb 
èxit o poder programar artistes de més enllà de les nostres fronteres. 
 
Ponents:  
María Luisa Osuna (Cuatrecases, Gonçalves Pereira) 
Pablo Ramíres (Cuatrecases, Gonçalves Pereira) 
 
 

PRESENTACIÓ CHARCO 
11.30am / Salón África / 1ra planta (Hotel Diagonal Zero)  
 
Charco és una plataforma per al desenvolupament i la promoció d'artistes iberoamericans a Europa, Àsia i 
Amèrica. Té com a missió brindar serveis d'agència de booking, management i discogràfica, així com desenvolupar 
esdeveniments o cicles culturals i concerts a nivell nacional i internacional. El seu objectiu és construir un marc de 
referència de la música iberoamericana per a la resta del món, especialment als països de parla no hispana. Els 
artistes que formen part d'aquesta plataforma abasten diferents gèneres i estils musicals, són noms consagrats 
als seus respectius països i tenen una projecció internacional potencial. Charco els agrupa i atorga un segell de 
qualitat. 
 
Està conformada per Rubén Scaramuzzino, de Zona de Obras, Festival Viva La Canción i Días Nórdicos; Miguel 
Ángel Garrido, de Gigntik; Agustín López Costa Paz, de CuacMúsica; i José Manuel de la Barra, de Lollapalooza 
Chile i Lotus Producciones. Charco ha donat els seus primers passos amb la realització del Festival Viva La Canción 
2012 a Madrid, Zaragoza, Barcelona, Anvers i París, pròximament estarà present al Spot Festival, Fuji Rock Festival 
i LAMC, entre d’altres. 

 
 
RECEPCIÓ INDEPENDENT MUSIC EXPORTERS SOUTH AFRICA (IMEXSA)  
12.00pm / Terrassa / Planta Baixa (Hotel Diagonal Zero) 
 
IMEXSA et convida a un cocktail per a conèixer als seus representants i les activitats que duen a terme, gaudiràs 
de l’actuació en directe de Spoek Mathambo i Abdus. 
 

 
TALLER LEGAL II 
12.00pm / Sala Sud América / 1ra planta (Hotel Diagonal Zero)  
Idiomes: Castellà / Català  
 
Aquests tallers pràctics mostraran què procediments cal seguir per dur a terme la nostra internacionalització amb 
èxit o poder programar artistes de més enllà de les nostres fronteres. 
 
Ponents:  
Jorge Pecourt (Cuatrecases, Gonçalves Pereira) 
Javier Fusté (Cuatrecases, Gonçalves Pereira) 

 



 

 
REUNIÓ INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX) (Només amb invitació) 
12.00pm / Salón Eurasia / 1ra planta (Hotel Diagonal Zero)  
 

El Instituto Español de Comercio Exterior ICEX mantindrà una reunió amb diferents companyies espanyoles del 
sector. 

 
 
RECEPCIÓ SOUTH BY SOUTHWEST (SXSW) 
1.00pm / Terrassa / Planta Baixa (Hotel Diagonal Zero) 
 
South by Southwest (SXSW) et convida a un cocktail per a conèixer als seus representants i les activitats que duen 
a terme. 

 
 
L'EXPERIÈNCIA MUSICAL ESTATAL: ELS ARTISTES ENS EXPLIQUEN EL SECRET DEL 
SEU ÈXIT  
1.00pm / Sala Sud América / 1ra planta (Hotel Diagonal Zero)  
Idioma: Castellà 
 
La música del nostre país està plagada d'exemples d'artistes que han aconseguit mantenir-se amb èxit al mercat 
nacional de la música al llarg dels anys malgrat els vaivens del mercat. Aquesta taula rodona presentarà a alguns 
dels protagonistes de l'escena estatal que han aconseguit marcar un camí personal en les seves carreres, 
sortejant modes i noves tendències i buscant sortides imaginatives a la seva trajectòria musical. 
 
Ponents: 
Fermín Muguruza 
Enric Montefusco (Standstill) 
Paco Loco  
Miguel Ángel Blanca (Manos de Topo) 
Moderador: 
Miqui Otero 
 

 
SCREEN FESTIVAL PROJECCIÓ 
1.00pm / Salón África / 1ra planta (Hotel Diagonal Zero)  

 

Una selecció de LOOP Fair per a PrimaveraPro. Art inspiration for music producers.  
Amb motiu del PrimaveraPro s'ha convidat a les galeries participants en LOOP Fair a seleccionar una obra amb 
l'objectiu de compondre un programa de projeccions que funciona com showcase d'estratègies i llenguatges 
creatius de l'art que poden ser interessants per al món professional de la música, ja sigui en relació al videoclip o 
als directes que inclouen elements audiovisuals potents. 

 
 
RECEPCIÓ  ITALIA 
2.00pm / Terrassa / Planta Baixa (Hotel Diagonal Zero) 
 
La Italian Press Ofice et convida a un cocktail per a conèixer als seus representants i les activitats que duen a 
terme, gaudiràs de l’actuació en directe de King of the Opera i Boxeur the Coeur. 

 



 

 
PROPERA ESTACIÓ MUSICAL: LÍBAN 
2.00pm / Sala Sud América / 1ra planta (Hotel Diagonal Zero)  
 
Fermin Muguruza fa temps que va demostrar que és un artista polifacètic, i ara ve a corroborar-ho una vegada 
més. En 2010 el músic basc va rebre l'encàrrec de dirigir una sèrie de documentals sobre la música dels països 
àrabs. L'objectiu era construir canals de comprensió entre orient i occident a través del llenguatge musical. 
Tindrem l'ocasió de veure un d'aquests treballs: Líban, una part d'aquest mapa sonor de la realitat musical del 
món àrab. 
 
 

LA IMPORTÀNCIA DE SER ECOLÒGIC 
2.00pm / Salón África / 1ra planta (Hotel Diagonal Zero) 
 
Els festivals i altres esdeveniments musicals estan apostant cada vegada més pel respecte del medi ambient. El 
Greener Festival Award és un dels guardons més prestigiosos del sector on es premia als festivals menys agressius 
amb el medi ambient. En aquesta conferència ens informaran sobre els seus objectius i sobre quines són les 
mesures que els esdeveniments d'aquestes característiques han d'adoptar per aconseguir implementar una 
política mediambiental activa. 

 
Ponents: 
Luke Westbury (A Greener Festival, Ltd.) 
 Xavier Junqueras (Primavera Sound) 
 
 

RECEPCIÓ DON’T PANIC WE’RE FROM POLAND!  
3.00pm / Terrassa / Planta Baixa (Hotel Diagonal Zero) 
 
Don´t Panic! We´re From Poland! et convida a un cocktail per a conèixer als seus representants i les activitats que 
duen a terme, on podràs gaudir de l’actuació en directe de Kristen i Ed Wood. 
 
 

PLAN DE GIRA PRESENTACIÓ 
3.00pm / Salón África / 1st Floor (Hotel Diagonal Zero)  
 
Plan de Gira és una plataforma web dissenyada per i per als membres de la indústria musical i té com objectiu 
revolucionar la gestió de concerts i gires musicals a través d’Internet. 
 
 

RECEPCIÓ XILE 
4.00pm / Terrassa / Planta Baixa (Hotel Diagonal Zero) 
 
Algorecords, Discos Río Bueno e IMI Chile et conviden a un cocktail per a conèixer als seus representants i les 
activitats que duen a terme, gaudiràs de l’actuació en directe de The Ganjas i Astro. 
 

 
MICRO-FINANÇAMENT COL·LECTIU: ELS FANS COM A INVERSORS  
4.00pm / Salón África / 1ra planta (Hotel Diagonal Zero)  
 



 

El paper dels consumidors de música ha donat un gir de 180 graus en els últims deu anys com a conseqüència de 
l'auge de les noves tecnologies de la informació i la comunicació. Internet i les xarxes socials han atorgat a l'antic 
consumidor un potencial d'interacció amb l'artista i el seu entorn fins al moment desconegut, convertint-los en 
nous agents participatius del sector musical. Avui dia, aquests conversen a temps real amb els seus grups favorits 
i amb els segells discogràfics, generant noves “comunitats online” a través de diferents mitjans i webs 2.0. Aquest 
nou estatus fa que els fans puguin participar del procés creatiu o fins i tot poder finançar discos, videoclips i 
productes de marxandatge a través de plataformes de micro-finançament col·lectiu o crowdfunding. En aquest 
taller mostrarem algunes d'aquestes plataformes que recolzen projectes musicals. Debatrem també amb els 
assistents a aquesta activitat sobre les claus i eines que fan que un projecte musical tingui èxit en la cerca de fons 
mitjançant aquestes noves formes de finançament col·lectiu. 
 
Ponents: 
Miguel Ángel Blanca (Manos de Topo) 
Jonàs Sala (Verkami) 
Antònia Folguera (Festival Creative Commons) 
Pol Hortal (FirstClap) 
Moderador: 
Daniel Granados (Zzzinc) 
 
 

RECEPCIÓ AUSTRIA MUSIC EXPORT 
5.00pm / Terrassa / Planta Baixa (Hotel Diagonal Zero) 
 
Austria Music Export et convida a un cocktail per a conèixer als seus representants i les activitats que duen a 
terme, gaudiràs de l’actuació en directe del vienès Bernhard Fleischmann. 
 

 

 
 


