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Celebra els 15 de la FiM amb els grups del demà!

16 i 17  de maig de 2014 

8 escenaris arreu de Vila-seca. 

46 grups. 43 concerts 

+  250 professionals. + 250 músics. 
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 Nota de premsa 
           El 16 i el 17 de maig torna la FiM Vila‐seca, l’aparador de música emergent  

 
 La 15a Fira de Música al Carrer de Vila‐seca es celebrarà els propers 16 i 17 de maig  
 46 grups de tots els estils presentaran els seus projectes musicals en 43 concerts arreu de 8 escenaris de la localitat, per 
professionals del sector i públic general.  
 

La  quinzena  edició de  la  FiM Vila‐seca que  es  farà  el primer  cap de  setmana del mes de maig,  convertirà  aquesta  localitat 
tarragonina en l’epicentre de la música novell feta als territoris de parla catalana. La FiM programa enguany un ambiciós cartell 
que aposta per copsar l’emergència creativa i l’avantguarda musical a Catalunya. Amb 43 concerts, distribuïts en vuit espais de 
programació, la FiM omplirà  diverses places i patis de Vila‐seca al llarg de 48  hores de música en viu. 
 
L’objectiu  de  la  Fira  de Música  al  Carrer  és  proposar un  arriscat  i diversificat  ventall de  grups  i bandes que  representi  les 
darreres tendències creatives del mercat, d’interès pel públic i pels professionals del sector. La salut de la creació musical al país 
i la FiM com a fira de referència per a la música emergent catalana, es fa palesa en les més de 900 bandes que es van inscriure a 
la convocatòria per a participar a la fira. Amb l’objectiu de seleccionar els millors artistes actuals, Kike Bela, director artístic, ha 
comptat amb un comissariat artístic..  
 
En la programació final es desplega un cartell de gairebé 50 formacions musicals que presentaran allò més recent de la creació 
musical més  innovadora  i  arriscada.  En  la  programació  de  la  FiM  trobem  propostes  per  a  tots  els  gustos,  des  de  els més 
emergents com la jove promesa  Izah, els sons ètnics i flamencs de Canteca de Macao, la unió de forces de dos grans de la cançó 
catalana,  Pau  Riba  i  Pascal  Comelade,  el  folk  d’autor  de  d’Alberto  Montero,  la  rumba  de  La  Banda  del  Panda,  la 
clàssicacontemporània d’aupaQuartet, o l’itinerant LaDinamo. També trobem en aquesta FiM propostes de nova creació, com la 
dels Montgomery, Extraño Weys o Falciots Ninja , bandes de recent creació amb excel∙lent crítiques.  
 
Per accedir als espais de programació amb control d’accés és necessari disposar de  la Targeta FiM, una targeta de fidelització 
per al públic, que es pot adquirir a  través de www.firacarrer.cat  . Aquesta  credencial, per un  cost de 3€, permet  l’accés als 
recintes alhora que garanteix  la seguretat  i permet conèixer els gustos del públic  i professionals,  tasca necessària en una  fira 
professional. La FiM però, manté el  seu objectiu de promoure  l’accés  lliure a  la  cultura, de manera que més del 60% de  la 
programació, els espectacles musicals itinerants i l’espectacle musical infantil és d’accés lliure.  
 
Paral∙lelament a l’activitat musical per a tots els públics, la FiM Vila‐seca programa FiMPRO, tota una línea d’activitats, trobades 
i  jornades tècniques per als professionals del sector.  La FiM també és un mercat professional per a programadors, mànagers, 
segells, gestors  culturals,  tècnics de  cultura  i mitjans de  comunicació que  troben a  la  fira propostes per  completar  les  seves 
programacions.  L’any  passat, més  de  280  professionals  es  van  inscriure  per  a  participar  a  la  FiM.  Entre  les  activitats més 
destacades d’enguany trobem la jornada tècnica del divendres 16 de maig en la que el col∙lectiu Indigestió oferirà una jornada 
de reflexió que porta per títol “Música popular i política, una parella amb molta vida.” i TANTRUM#3: Mar i Muntanya, mostra 
de noves discogràfiques alternatives catalanes.  
 
Amb  l’objectiu  de  celebrar  les  15  edicions  de  la  FiM  Vila‐seca  el  col∙lectiu  Vila‐seca  Fotografia  organitza  una  exposició  de 
fotografia  “Restrospectiva 15 anys de la FIM” que podrà ser visitada pel públic assistent a la FiM durant el cap de setmana de la 
Fira.  
  
La  Fira de Música  al Carrer de Vila‐seca  és  la  fira  professional de música  emergent  de  Catalunya,  està  concebuda  com un 
mercat d’espectacles musicals novells i punt de trobada del sector cultural professional, alhora que una gran festa de la música 
al carrer per a tots els amants de la música en directe.  
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DIA ARTISTA ESTIL ESPAI ACCÈS

Leonmanso Folk‐rock d'autor atípic Sala BeCool (Barcelona)
Accés amb 
invitació

Tiger Menja Zebra Rock psicodèlic Sala BeCool (Barcelona)
Accés amb 
invitació

Xebi SF
Autor, folk, indie, pop

Hort del Centre
Accés lliure ‐ 

estrena

Montgomery
No wave, funk atmosfèric, electrònica, 
jazz

La Mina Cafè‐teatre Targeta FiM

Alberto Montero Pop folk d'autor Hort del Centre Targeta FiM

La Banda Municipal del Polo Norte Indie Pop Pati del Fènix Targeta FiM

21:00 Sidral Brass Band
Brassband itinerant

Plaça de l'Esglèsia ‐ 
Itinerant

Accés lliure

21:30 Jazz Machín Jazz, versions Plaça de Voltes Accés lliure
22:00 AiMarai Rumba fusió Parc de la Formiga Accés lliure

Harrison Ford Fiesta Indie pop, Folk lo‐fi Hort del Centre Targeta FiM

22:30 Sidral Brass Band
Brassband itinerant

Plaça de l'Esglèsia ‐ 
Itinerant

Accés lliure

Desert Electrònica, dream pop  La Mina Cafè‐teatre Targeta FiM
23:00 Flamingo Tours Rhythm n' blues, rock ’n’roll Plaça de Voltes Accés lliure

Joana Serrat Folk pop americà Pati del Fènix Targeta FiM
00:15 A‐4 Reggae Orchestra Versions, reggae, ska Parc de la Formiga Accés lliure

Xiu Xiu Plàstic Pop electrònic Hort del Centre Targeta FiM

Da Souza
Post hardcore, indie pop

La Mina Cafè‐teatre Targeta FiM

01:15 El Último Vecino Pop 80's, new wave Plaça de Voltes Accés lliure

Joan Colomo & La Radiofòrmula Festa, versions atípiques, radiofòrmula 
d'ahir, avui o demà

Pati del Fènix Targeta FiM

02:15 Calvari Rumba flamenc Parc de la Formiga Accés lliure

12:00
Roger Benet (Infantil ‐ Familiar)

Cantautor, percussió sorpresa
Terrasseta del Fènix Accés lliure

15:00

TANTRUM#3: Mar i Muntanya 
Mostra de noves discogràfiques 

alternatives: Shook Down Records, 
Canadá Editorial, Mama Vynila, Hi 

Jauh USB?

Bartleby (Folk d'autor)‐ Shook Down 
Records ; Elsa de Alfonso y Los Prestigio 
(Pop)‐Canadá Editorial ; The Saurs 
(Power Trio, Garage Rock)‐Mama 
Vynila ; Gúdar (Pop raro)‐Hi Jauh USB ;

Terrasseta del Fènix Accés lliure

18:00 Banjim Banjam World music d'autor Plaça de Voltes Accés lliure

18:45
LaDinamo

Funk itinerant
Plaça de l'Esglèsia ‐ 
Itinerant

Accés lliure

19:00
aupaQUARTET

Nova clàssica, quartet de cordes, jazz, 
versions, improvisació

Sala Alcalde Josep 
Malapeira ‐ Auditori

Accés lliure

19:00 Pantaleó Nou pop català Hort del Centre Targeta FiM

Pau Riba & Pascal Comelade
Cançó

Pati del Fènix Targeta FiM

20:00 Copa Lotus Country, Americana Plaça de Voltes Accés lliure
20:15 Yonder de Jesús & Banda Ashé Música cubana, latin jazz Parc de la Formiga Accés lliure

20:45 Negro
Experimental, instrumental, folk, post‐
punk, improvisació

La Mina Cafè‐teatre Targeta FiM

Extraño Weys Hip‐hop, R&B, latin soul Hort del Centre Targeta FiM

Coriolà Pop Rock Pati del Fènix Targeta FiM

La Dinamo
Funk itinerant

Plaça de l'Esglèsia ‐ 
Itinerant

Accés lliure

Zea + Esperit!
Avantguarda, rock, jazz, electrónica, 
improvisació

La Mina Cafè‐teatre Targeta FiM

23:00 Izah Soul, R&B, jazz Plaça de Voltes Accés lliure
23:45 Canteca de Macao Fusió, flamenc, rumba, ètnic, rock Parc de la Formiga Accés lliure

Falciots Ninja Pop rock, sixties postmodern Hort del Centre Targeta FiM

Coàgul
Experimental, Industrial, Pop Ritual, 
Electrònica

La Mina Cafè‐teatre Targeta FiM

Tigres Leones Indie rock, garage La Mina Cafè‐teatre Targeta FiM

01:30 Xenia Rubinos Rock, electrònica, ritmes caribenys Plaça de Voltes Accés lliure

01:45 La Banda del Panda Rumba, fusió Parc de la Formiga Accés lliure

Lost Fills

Noise rock, indie

Hort del Centre Targeta FiM

03:00 Dj OGT & Dj Panko Músiques del món, fusió Parc de la Formiga Accés lliure

23:45

00:00

22:30

01:15

02:15

Targeta FiM 3€ ‐ Dóna accés als espais de programació tancats (Hort del Centre, Pati del Fènix i La Mina Cafè‐teatre).  Es pot adquirir a travès 
de www.firacarrer.cat, al Fènix (divendres 16 de 12:00h a 03:00h i dissabte 17  de 11:30h a les 02:00h) i a l'Hort del Centre (div. 18:00h a 1:00h 
i diss. 18:00h a 3:00h). El Parc de la Formiga, la Plaça de Voltes, l'espectacle infantil, el concert de XEBI SF el TANTRUM#3 i els itinerants són 

d'accés lliure. 

Presentació oficial 15a FiM @ Sala BeCool (Barcelona) ‐ En col∙laboració amb el Club T3SC
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La FiM_Fira de Música al Carrer de Vila‐seca arriba a  la seva quinzena edició amb  la  ferma voluntat de mantenir  l’esperit 

innovador i inquiet que l’ha definit des del principi. Mantenint els valors d’accés lliure a la cultura, d’interculturalitat i diversitat 

d’estils amb que va néixer,  la FiM aspira a donar‐se a conèixer arreu del  territori per allò que és: un punt de  trobada per 

amants de la música creativa i avantguardista –en totes les seves manifestacions i formes. 

La FiM_Fira de Música al Carrer de Vila‐seca és una fira professional de música emergent que l’any 2014 celebra la seva 15a 

edició a la població tarragonina de Vila‐seca els dies 16 i 17 de maig.   

Així, la FiM tornarà a convertir  Vila‐seca en la pedrera de  la música emergent programant 46 grups de tots els estils en 43 

concerts i espectacles arreu dels 8 espais de programació a Vila‐seca. Per a la selecció de la programació de la FiM 2014, s’ha 

comptat amb un comissariat extern format pel músic Joan Colomo i . Les bandes seleccionades provenen d’una convocatòria 

artística pública en la que s’han rebut prop de 900 propostes artístiques i ha fet de la FiM l’esdeveniment musical que rep més 

propostes a Catalunya.  

QUÈ  ‐>La FiM_Fira de Música al Carrer de Vila‐seca és una  fira professional de música emergent que  l’any 2014 

celebra la seva 15a edició a la població tarragonina de Vila‐seca els dies 16 i 17 de maig.   

OBJECTIU  ‐>  L’objectiu principal de  la FiM Vila‐seca és  ser  la plataforma de  connexió  i de  coneixement entre  les 
millors propostes musicals innovadores, emergents i en estat d’eclosió catalanes i el sector professional de la música 
i la cultura, alhora que fa de Vila‐seca l’aparador de la música catalana per a tot aquell apassionat d’aquesta.  

DATES ‐> 16 i 17 de maig de 2014 

PÚBLIC ‐>  

‐ Públic General de totes les edats,  per a tots aquells apassionats per la música,  per la descoberta musical i per l’oci 
a l’aire lliure. 

‐ Professionals de la indústria cultural musical: programadors, mitjans, mànagers, segells discogràfics, productores, 
festivals i cicles...Gairebé  300 professionals inscrits en la darrera edició. 

Enguany l’organització de la FiM espera arribar a les 25.000 persones. 

 PROGRAMACIÓ  ‐>  En  la programació oficial de  la 15a FiM_Fira de Música al Carrer de Vila‐seca participaran 46 
grups de tots els estils musicals que  faran 43 concerts al  llarg dels dies 16  i 17 de maig en 8 escenaris de  tots els 
formats i capacitat a Vila‐seca.  

S’han inscrit prop de 900 bandes per a participar a la FiM Vila‐seca superant tots els rècords. Per fer possible aquesta 
programació s’ha comptat amb un comissariat artístic format per tres periodistes musicals. 

 

Presentació de la 15a FiM_Fira de Música al Carrer de Vila-seca

Dades bàsiques – FiM Vila-seca 2014



   
 

6 
 

 

 

La FiM_Fira de Música al Carrer de Vila‐seca arriba a la seva 15ª edició més orientada que mai cap a la projecció de 
les millors propostes noves musicals i nous talents de la música feta als territoris catalans.  La FiM torna per convertir 
Vila‐seca en l’aparador de la música emergent els dies 16 i 17 de maig.  

Aquest any es torna a renovar gràcies a la col∙laboració en la programació de dos comissaris artístics, Albert Miralles 
– Els Experts d’Icat.cat i el músic Joan Colomo que han aconseguit dotar‐la d’una nova personalitat, apropant‐la més 
cap al risc creatiu, les noves tendències i el pop mesclat amb altres estils. 

La FiM_Fira de Música al Carrer de Vila‐seca celebra els seus 15, i en aquest sentit, la seva programació vol conjugar 
les millors virtuts d’aquest feliç aniversari amb les bones experiències i connotacions associades a la vida d’un noi o 
una noia quan arriba a celebrar el seu 15è aniversari: 

innocència,  força,  energia,  transparència,  eclosió,  emoció,  amistat,  amor,  fascinació,  descobriment,  agitació, 
excitació, embelliment, puresa, aprenentatge constant... 

Des de  l’equip de programació ens hem pres més seriosament que mai  la  feina d’alquímia  i recerca de  les millors 
propostes musicals noves i emergents que dona Catalunya (i d’aquelles en directa sintonia). El procés ha estat quasi 
artesà.  I  l’objectiu era anar més enllà. Els  següents  conceptes han estat bàsics  segons els  criteris de  selecció  (no 
necessàriament en ordre de prioritat): innovació‐originalitat; vocació de connexió amb el públic; accessibilitat per al 
públic no necessàriament especialitzat; qualitat interpretativa‐compositiva i compromís de treball en el seu projecte.   

Un  cop explicat el marc de  referència, a  continuació us desgranem  les peculiaritats  i mèrits dels grups de  la FiM 
2014. Us proposem guiar‐vos segons diverses línies mestre estilístiques, i esperem que contribueixin a clarificar‐vos 
el camí entre els racons i diversitat creativa que podreu conèixer en aquesta edició:  

Secció Nova Escena Catalana 

Enguany  la  FiM  recull  el  bon  estat  creatiu  de  l’escena  creativa  emergent  catalana,  tot  agrupant  un  ventall  de 
propostes  que,  tot  essent  a  vegades  diverses  estilísticament,  connecten  perquè  destil∙len  una  originalitat  i  uns 
enfocs creatius a vegades molt connectades. 

La FiM vol, amb aquesta  línia, copsar  l’elevadíssim nivell creatiu que estan realitzant els nous músics a Catalunya,  i 
apostar més  que mai  per  fer  de  plataforma  de  llançament  real  d’aquests  nous  projectes.  I  que,  tant  el  sector 
professional com el gran públic, podrà veure en primícia (o quasi) a la Fira. 

Per aquesta banda es podrà descobrir el nou projecte de Desert, que mescla de manera elegant l’electrònica i pop 
personal;  les grandíssimes composicions de Joana Serrat,   a mig camí   entre el folk americà  i el pop d’autor  ‐ amb 
músics de Nena Daconte o La Habitación Roja‐; el sarcàstic híbrid de pop amb ecos dels 60’s i chanson francesa de 
Falciots Ninja ‐nova banda amb membres de Very Pomelo o Mine!‐, o Pantaleó, descoberta creadora d’emocionants 
composicions i colpidores veus amb membres d’Estupida Erikah.                    

Programació de la 15a Fira de Música al Carrer



   
 

7 
 

 

En aquest sentit,  es podrà descobrir també l’excel∙lent proposta de Hip Hop amb efluvis soul jazz dels Extraño Weys 
–amb membres d’At Versaris‐ quasi en primícia, o  el folk pop singular i heterogeni de Xebi SF, reflex d’una aventura 
d’enregistraments a la seva furgoneta itinerant; o el la bona manufactura de pop clàssic de Coriolà. 

 

Més  nocturnes  seran,  per  altra  banda,  les  rellevants  propostes  d’El Último  Vecino,  els  quals  presentaran  en  un 
directe especial la seva reformulació personal i essencial de la música New Wave en directa connexió amb la movida 
madrilenya dels anys 80; o el festiu espectacle  d’electrònica pop desenfadat del Xiu Xiu Plàstic. 

Propostes festives i concerts populars  

Les propostes de música festiva prendran enguany més rellevància que en edicions anteriors. Dintre d’aquest grup, 
és  imprescindible esmentar a  Joan Colomo &  La Radiofòrmula, qui mostraran en un concert exclusiu per  la FiM, 
l’exitós espectacle  ‐  festa en el que  les versions atípiques de grans èxits de música discotequera  (des dels 70  fins 
l’actualitat)  s’encadenaran  de manera  vertiginosa  i  participativa.  També  comptarem  amb  la  trepidant banda  de 
rock’n’roll  i R'n’b  blues  Flamingo  Tours,  encapçalada  pel  terratrèmol  escènic Myriam  Swanson  amb  excel∙lents 
músics de Los Mambo Jambo, Bunbury o Muchachito; amb el set de Dj’s de Dj OGT & Dj Panko –membre d’Ojos de 
Brujo  i  Lenacay‐  preparat  per  fer  ballar  amb  les  millors músiques  del  món  pioneres  i  per  descobrir;  amb  les 
excel∙lents versions  instrumentals en clau reggae  i ska de grans clàssics de  la música occidental (com “Star Wars”, 
“Bésame mucho”,...); o amb l’electritzant veu i aposta escència de la nova promesa del R&B estatal d’Izah. 

 Tanmateix, a través de la col∙laboració amb FORCAT (Foment de la Rumba Catalana), la FiM tindrà una línia especial 
dedicada  a  la Rumba,  amb una nodrida participació de  les millors propostes emergents d’actualitat  a Catalunya: 
Calvari,  excel∙lent  combo  representant  de  l’escena  rumbera  gironina  en  alça;  AiMarai,  grup  jove  de  "rumbeta 
fresca”; i els polifacètics La Banda del Panda, que fusionaran la Rumba més explosiva amb altres estils més mestissos 
en un excitant espectacle. 
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Secció de Músiques del món i folk   

Dintre d’aquest marc és imprescindible comentar la participació de Canteca de Macao, coneguda banda madrilenya 
que de ben segur no deixarà indiferent a les persones àvides d’un dels millors i excitants espectacles dins de l’àmbit 
de  la Fusió, el  flamenc,  la  rumba, el  rock  i  ritmes  llatins de  l’Estat;    la captivadora música de Yonder de  Jesús & 
Banda Ashé, que ens portaran de viatge a  la música caribenya més pura;  la divertida  i  fresca proposta de Banjim 
Banjam, projecte  individual d’un dels membres dels emblemàtics Dusminguet, en el que es fusionen  les músiques 
del món amb  la cançó d’autor  i el pop; o els  flamants guanyadors del Sona 9, Copa  Lotus, que  interpretaran pur 
country i americana de manera realment estimulant.  

 Novetats alternatives i Projectes de risc 

Continuant amb l’afany de la FiM com a espai català de referència pel descobriment de les innovacions musicals més 
interessants que s’estan realitzant en l’actualitat, la FiM proposa més risc creatiu que mai, volent colpir d’aquesta 
manera a aquelles persones àvides d’emocions fortes i de sorpreses. 

Per una banda, tot volent copsar la millor innovació en l’àmbit de la música alternativa, podrem trobar durant la Fira 
projectes tan especials com el de Xenia Rubinos, duo vingut des dels EUA, qui mostraran la seva una excitant barreja 
entre rock, electrónica i ritmes caribenys –amb un membre de Geoff Farina de Karate‐; el fortíssim directe ple de hits 
de rock ballables de La Banda Municipal del Polo Norte; la irreverent mescla entre noise rock i autor dels 
mallorquins Lost Fills ‐amb membres d’Oliva Trencada‐; l’indie garatge pop personal dels madrilenys Tigres Leones; 
la original mescla i millor directe dels tarragonins Harrison Ford Fiesta; o l’especial revisió actual en clau de post 
hardcore dels 90’s i ressò pop dels també mallorquins Da Souza. 

 

Per altra banda, trobarem també importants propostes creatives renovadores en l’àmbit de la investigació, en el que 
la música  experimental  es  fa  accessible  gràcies  a  la  seva  vocació de mescla o de  comunicació  amb  el públic.  En 
aquest sentit, es podrà descobrir quasi en primícia el nou projecte Montgomery, iniciativa liderada per Miguel Marin 
–  Arbol,  i  ex‐Sr.  Chinarro,  Piano  Magic‐  que  mescla  les  millors  essències  de  la  No  wave  amb  música  tribal 
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atmosfèrica, l’electrónica o el jazz; la millor avantguarda de Zea & Esperit!, l’un cantant del mític grup holandés The 
Ex, i l’altre, projecte del polifacètic del músic Mau Boada, imprescindible creador de l’escena catalana; o l’espectacle 
colpidor  i  quasi  ritual  de  Coàgul,  en  el  que  es  barrejarà  la música  experimental,  la música  industrial,  el  pop  o 
l’electrònica amb imatges i visuals captivadores.  

Secció de grups de músiques tranquil∙les i espectacles familiars, per tots els gustos 

A la FiM d’enguany es podrà gaudir de projectes de música agradable apta per a tots els gustos i edats, adients per a 
auditoris, sales o programacions que permeten ambients íntims i tranquils. Projectes de música original i accessible 
en els que destaquen el quartet de cordes aupaQUARTET, que presentaran una agradable actualització de la música 
clàssica  tot  interpretant  en  clau  de  jazz  o  fins  i  tot  funk  grans  versions  del  soul  dels  70’s  amb  temes  propis; 
l’irreverent i divertit espectacle familiar en primícia que presentarà Roger Benet especialitzat en percussió corporal;  

 

 

 

o la personal cançó dels icònics actius Pau Riba i Pascal Comelade, referents de la història musical catalana, els quals 
ens oferiran un espectacle realment especial.  

Seran també remarcables la magnífica proposta Jazz Machín, liderada pels grans actius jazzeros Celeste Alías i Santi 
Careta, i en el que rendiran homentatge als millors temes d’Antonio Machín en clau de jazz; el projecte excel∙lent de 
folk pop intimista del Valencià Alberto Montero amb membres de Betunizer; la increïble capacitat creativa amb una 
sola  guitarra  i un  sol  intèrpret de Negro, provinent de Madrid; o  les  remarcables   bandes  itinerants:  LaDinamo, 
divertit projecte de Funk en macro tàndem de bicicleta; i el talent i emocions souleres de la Sidral Brass Band, en el 
que destaca la fenomenal secció de vents. 
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Enguany,  la FiM Vila‐seca per tal d’innovar  i oferir millores tècniques  i artístiques en els espectacles que presenta  i 
també, per apropar al públic el recorregut entre els diferents escenari.   

Així, s’han definit dos punts que concentren l’activitat musical. Per una banda trobarem  al bell mig de Vila‐seca, 
l’Hort del Centre i la Plaça de Voltes, dos dels espais emblemàtics al llarg dels 15 anys d’història de la FiM. Per altra 
banda, s’estrenaran com a espais de concert el Parc de la Formiga (l’escenari de gran format de la Fira) i la Sala 
Alcalde Josep Malapeira de l’Auditori Josep Carreras. El complex Fènix que aplega el Pati del Fènix ,  La Mina Cafè‐
teatre (nova sala de concerts), la Terrasseta del Fènix es manté com l’altre punt d’activitat musical. Sense oblidar 
l’Espai FiMPRO. Entre aquests dos punts s’ubicaran els espectacles itinerants. 

Mapa amb Escenaris de la FiM



   
 

11 
 

 

 

 

La passada edició, més de 280 professionals de totes les àrees del sector cultural, van inscriure’s a la FiM i van venir 
a descobrir noves propostes. En 2 anys s’ha crescut gairebé un 50% en el número d’acreditats professionals. Enguany 
la FiM aspira a tornar a batre aquesta xifra.  

La Fira de Música al Carrer de Vila‐seca és el mercat professional de  la música emergent de Catalunya. És una Fira 
dirigida  específicament  als  professionals  del  sector  musical,  especialment  als  programadors  d’organitzacions 
publiques com privades,  segells, mànagers,  fires  i  festivals d’arreu els  territoris de parla catalana.   El primer gran 
esdeveniment de la temporada, per a que els professionals vegin, gaudeixin, es relacionin, valorin i escoltin bandes 
amb  contractació  oberta  per  l’estiu  2014.  El  lloc  on  poden  descobrir  les  darreres  emergències  musicals  i  es 
presentaran innovadores propostes per abastir el mercat musical del nostre país. 

Amb servei de bar, sales de reunions i el gruix de la programació musical de la FiM 2014 serà el lloc de trobada entre 
músics i grups emergents i mitjans i professionals del sector.   

A banda d’aquest nou espai, s’ofereixen tot un seguit d’activitats. En aquest programa per professionals destaquem 
la Jornada Tècnica del divendres 16 de maig . Per a aquesta jornada tècnica s’han programat diverses sessions de 
formació, debat i reflexió. 

El divendres 16 en horari de matí   s’ha programat  la sessió “Música popular i política, una parella amb molta vida.”   a 
càrrec del col∙lectiu Indigestió, liderat per Jordi Oliveres. També, podrem conèixer diversos projectes que vinculen la 
música,  la  participació  i  les  noves  tecnologies  per  a  fomentar  la  seva  difusió  i  participació:  The  Camera  Album, 
Cooncert,  Musicotec  i  L’Eix  del  Mal.    Per  acabar,  varis  membres  de  segells  musicals    dinamitzaran  un  debat 
anomenat “Gestionant la crisi des de les discogràfiques independents”.   

La tarda del dissabte 17 de maig el programa FiMPRO celebra: TANTRUM#3 – Mar  i Muntanya – mostra de noves 
discogràfiques alternatives catalanes. La FiM dedica Tantrum#3, a presentar el vinil Mar  i Muntanya, editat per La 
Fonoteca Barcelona i Shook Down Records, un compendi de temes de grups de l’escena catalana més emergent. 

Paral•lelament es desenvoluparan  taules rodones amb aquestes discogràfiques per promoure  la reflexió  i generar 
debat entorn als models de projectes discogràfics alternatius, coordinades pel periodista musical Rubén Izquierdo. 

 

 

 

 

 

 

 

Els professionals a la FiM: FiMPRO
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Per  a la seva 15a edició, la FiM_Fira de Música al Carrer de Vila‐seca continua amb una targeta de fidelització per al 
públic. La Targeta FiM dona accés a tots els concerts en espais tancats de la FiM: l’Hort del Centre, La Mina Cafè‐
Teatre i el Pati del Fènix. 

L’adquisició d’aquesta targeta, que costa 3€,  es pot fer a la mateixa Fira de Música el 16 i el 17 de maig  al Fènix o a 
l’Hort del Centre i a www.firacarrer.cat. 

La FiM però, manté el seu esperit obert i gratuït, de manera que el Parc de la Formiga, la Plaça de Voltes,   la Sala 
Alcalde  Josep  Malapeira  de  l’Auditori,  els  concerts  itinerants,    el  concert  de  XEBI  SF,  l'espectacle  infantil  i 
TANTRUM#3: Trobada de noves discogràfiques alternatives,  són d’accés lliure. 

Els socis del Club TR3SC o titulars del Carnet Jove podran gaudir d’un descompte i adquirir‐la només per 2€ (Només 
compra in‐situ).  Els 200 primers s’enduran de franc el CD recopilatori de la FiM Vila‐seca 2014.  

Aquest sistema d’identificació, és un pas endavant en el projecte fira i es porta a terme per garantir la seguretat en 
els espais  tancats, també,   per a oferir a professionals  i  institucions  informació quantitativa  i qualitativa sobre els 
gustos del públic i la posterior evolució de les propostes programades.  

 

PUNTS VENDA I LLIURAMENT TARGETA FiM 

• FÈNIX – (Carrer de la Font 15‐17, 43480, Vila‐seca) ‐ PUNT DE VENDA I LLIURAMENT 

Divendres 16 de maig: 12:00h del matí a 3:00h de la matinada. 

Dissabte 17 de maig: 11:30h del matí a 2:00h de la matinada. 

• HORT DEL CENTRE ‐ (Carrer Comte de Sicart, 2, 43480, Vila‐seca)‐  PUNT DE VENDA  

Divendres 16 de maig: 18:00h a 01:00h de la matinada. 

Dissabte 17 de maig: 18:00h a 03:00h de la matinada. 

                                                               

 

 

 

 

 

 

Targeta FiM 
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CRÈDITS i CONTACTE 

CONTACTE PREMSA: Yolanda Jiménez / 609.616.201 / 932.157.411 ext. 22 / comunicacio@firacarrer.cat 


