INFORMACIÓ PRÀCTICA PER A PROFESSIONALS
CONTACTE – professionals@fim.cat – Gisela Cano
WELCOME DESK – ATENCIÓ ALS PROFESSIONALS
El punt d’acollida per a professionals i premsa està situat al vestíbul del Castell de Vila-seca (Carrer del Castell, 38, 43480 Vilaseca, Tarragona).
Els horaris d’obertura són:
Divendres 6 de maig: 9:00 a 19h
Dissabte 7 de maig: 9:45 a 16h
Hi haurà servei de consigna al Welcome Desk durant l’horari d’obertura del mateix.
ÀREA PRO – CASTELL DE VILA-SECA
L'àrea PRO de la FiM Vila-seca es concentrarà en el Castell de Vila-seca, amb espai interior i exterior pensat per a la trobada i
l'intercanvi distès entre professionals, accessible durant tota la fira.
A banda dels moments de networking, hi haurà un servei de bar i menjar en els següents horaris amb preus competitius.
Divendres 6 maig: 10 a 24.30 h
Dissabte 7 de maig: 10 a 24.30 h
Diumenge 8 de maig: 10 a 14h
A més, per acabar les nits de divendres i dissabte a partir de les 23:00 hi haurà DJ’s a l’exterior de l’àrea PRO (SAMA YAX divendres
6 i GIGI MORRALLA el dissabte 7)
ÀPATS
Amb l’objectiu de generar moments de trobada i contacte entre professionals s’han previst els següents àpats.
Divendres 7: Café de benvinguda (10:00h aprox) i Paella (14.15 h aprox)
Dissabte 8: Fideuà (14:15 h aprox)
Per als dinars cal tenir ticket, que es podrà recollir a la Welcome Desk del Castell de Vila-seca, juntament amb l’acreditació física.
ENTRADES ALS CONCERTS I ESPECTACLES
L’entrada als espais Castell - Escenari Gran, Castell - Escenari Petit i Parc de la Formiga no requereix reserva.
T’hem enviat per correu electrònic un ABONAMENT PROFESSIONAL (en format QR) que hauràs de portar al teu mòbil o imprès, i
que et dóna accés a TOTS els concerts i espectacles amb control d’accés SENSE NECESSITAT DE RESERVA PRÈVIA -Auditori Josep
Carreras, Auditori Malapeira, El Centru i el Magatzem Cal Perera-. A cada espai hi haurà seients reservats per a professionals. Tot
i així, tingues en compte que els aforaments en espais interiors són limitats. Per això, et recomanem arribar amb 10 minuts
d'antelació a l'espai del concert.
ALTRES
Es podran reservar in situ espais per a reunions privades entre professionals acreditats en diverses sales del Castell i alguns espais
de treball (a Cavallerisses i diverses sales del Castell)
WIFI
Xarxa: FIMPro – Contrasenya FIMpro-2022-vila.
Hi haurà una Zona d’aparcament reservat al costat del Castell de Vila-seca gratuïta. Podeu descarregar, imprimir i posar la vostra
autorització aquí.

PROGRAMA PROFESSIONAL FiM Vila-seca 2022
DIVENDRES 6 DE MAIG DE 2022

HORA LLOC
09:00 Castell – Àrea PRO
09:15 Teatre El Centru
– Sala
10:00 Castell
Conferències
10:15 Auditori J. Carreras
Hospital – Sala
10:30 Antic
d’actes
10:30 Castell – Escenari petit
– Sala
11:00 Castell
Conferències
11:15 Teatre El Centru
11:45 Castell – Escenari petit
– Sala
12:15 Castell
Conferències
12:30 Auditori J. Carreras
13:00 Castell – Escenari petit
– Sala
13:30 Castell
Conferències
14:15 Castell – Àrea PRO
– Sala
15:30 Castell
Conferències
16:15 Castell – Escenari petit
16:15 Magatzem Cal Perera
– Sala
16:45 Castell
Conferències
23:00 Castell – Àrea PRO

ACTIVITAT
Acollida i cafè
Concert: De_Paper “Miranius”- Sessió escolar
Benvinguda institucional
Concert: December Quintet “Colors”. Sessió escolar
Sessió formativa sobre el model de pressupost d’ARC i CSITAL
Showcase de Grabu
Pitchings de música emergent
Concert: De_Paper “Miranius”. Sessió escolar
Showcase de TWIN
De què parlem quan diem música familiar?
Concert: December Quintet “Colors”. Sessió escolar
Showcase de Joana Dark
Taula d’experiències de cultura en viu per a públic familiar
Dinar professional
Speed Meetings - 1
Showcase de XICU
Showcase de Ual·la
Pitchings de música familiar
Dj PRO amb SAMA YAX

DISSATBE 7 DE MAIG DE 2022
HORA LLOC
ACTIVITAT
Castell
–
Sala
10:00 Conferències
Speed Meetings - 2
11:00 Castell – Escenari petit Showcase de Angeladorrrm
Càpsules formatives per grups, companyies i mànagers
– Sala
11:30 Castell
emergents: programa.cat, eCatàleg i model de pressupost
Conferències
d’ARC i el CSITAL
14:15
16:00
23:00

Castell. Àrea PRO
Magatzem Cal Perera
Castell. Àrea PRO

Dinar professional
Showcase de Orchestra Fireluche
Dj PRO amb GIGI MORRALLA

DIVENDRES 6 DE MAIG DE 2022
09.00 - 10.00 h - Àrea PRO, Castell de Vila-seca. Carrer del Castell, 38, 43480 Vila-seca,
Acollida i cafè
09.15 - 10.05 h - El Centru. Carrer del Comte de Sicart, 2, 43480 Vila-seca.
Àmbit Familiar
De_paper “Miranius”
Passi escolar de “Miranius” de De_Paper (tradicional, electrònica) Recomanat de 4 a 12 anys
10.00 - 10.20 h - Sala de Conferències, Castell de Vila-seca
Benvinguda institucional
Inauguració de la FiM 2022 i obertura de la seva activitat professional, amb representants institucionals i la direcció
artística
10:15- 11:10 - Auditori Josep Carreras. Plaça Frederic Mompou, 1, 43480 Vila-seca
Àmbit familiar
December Quintet “Colors”
Passi escolar de “Colors” de December Quintet (jazz). Recomanat a partir de 6 anys
10:30- 11:30 – Sala d’Actes de l’Antic Hospital (Carrer de l'Hospital, 1, 43480 Vila-seca.
Àmbit familiar i emergent. Activitat per a programadors.
Sessió formativa sobre el model de pressupost d’ARC i CSITAL
Aquesta sessió formativa sobre contractació pública està adreçada a tècnics, programadors i personal municipal de la
demarcació de Tarragona i de tota Catalunya. S’hi presentarà un nou model de pressupost artístic que ha de facilitar
la tramitació d’expedients de contractació menor. El model reconeix que el treball artístic en la cultura en viu conté
una part d’exhibició i una prèvia de producció. La iniciativa ha estat impulsada per ARC (Associació Professional de
Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya) i el CSITAL (Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers
d'Administració Local). A càrrec d’Albert Mas, gerent d’ARC.
10:30- 10:55 – Castell – Escenari Petit
Àmbit emergent
Showcase de Grabu
Jazz experimental

11:00- 11:45 – Sala de Conferències, Castell de Vila-seca
Àmbit emergent
Pitchings de música emergent
Els pitchings són sessions de presentacions breus (pitch) dels catàlegs artístics (rosters) d’empreses o managers, on
destacaran les seves propostes emergents i de darrera fornada. És una oportunitat per a programadors d’obtenir una
panoràmica actualitzada de l’oferta del sector i conèixer millor els seus interlocutors i interlocutores.
A càrrec d’empreses i entitats de management, i mànagers independents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allau Management *
El Sostingut
Andreu Domènech Management
Diggers Music *
Produccions Submarines *
El Caminito Produccions
Pértiga Music
Panda Artist *
Luup Records
Music Bus * / **
Suricat Management / Delirics *

* Membres d'ARC. Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya
** Membre d’APGCC. Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya
ARC i APGCC són associacions professionals col·laboradores de la FiM 2022
11.15 - 12.05 h - El Centru
Àmbit Familiar
De_paper “Miranius”
Passi escolar de “Miranius” de De_Paper (tradicional, electrònica) Recomanat de 4 a 12 anys
11:45 - 12:10 – Castell – Escenari Petit
Àmbit emergent
Showcase de TWIN
Electrònica pop
11:45 - 12:10 – Sala de Conferències, Castell de Vila-seca
Àmbit familiar. Taula rodona
De què parlem quan diem música familiar?
La música per a públic familiar beu de diverses fonts i tradicions, entre les quals s’hi compten l’animació infantil, els
espectacles escolars i familiars, i els concerts adaptats per a infants i famílies. Avui comptem amb diversitat de formats
i enfocaments, i cada cop més artistes aliens a l’escena s’animen a abordar aquest segment de públic. Alhora les grans
institucions musicals del país (L’Auditori, Palau de la Música, Liceu) compten amb serveis educatius dedicats
exclusivament a la producció original d’espectacles musicals per a públic familiar. En aquesta taula contrastarem les
diferents línies artístiques en aquest àmbit, els espais que ocupen i com poden conviure i alimentar-se mútuament per

reforçar l’ofert i la qualitat en l’escena de la música familiar.
Amb la participació de:
● Albert Puig, periodista musical, director artístic del festival Petits Camaleons.
● Violeta Amargant, gestora cultural, cap del Servei Educatiu de L'Auditori de Barcelona
● Mirna Vilasís, músic de Samfaina de Colors, representant de TTP. Associació Professional de Teatre per a Tots
els Públics.
Conduït per Txell Bonet, periodista cultural (Kids XS - iCat)
Activitat organitzada en col·laboració amb:
Associació Xàfec - Xarxa de Festivals Musicals de Catalunya
TTP - Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics

11:45 - 12:10 – Castell – Escenari Petit
Showcase de TWIN
Electrònica pop
12:30- 13:25 - Auditori Josep Carreras
Àmbit familiar
December Quintet “Colors”
Passi escolar de “Colors” de December Quintet (jazz). Recomanat a partir de 6 anys
13:00 - 13:25 – Castell – Escenari Petit
Àmbit emergent
Showcase de Joana Dark
Folk, electrònica

13:30 - 14:15 – Sala de Conferències, Castell de Vila-seca
Àmbit familiar. Taula rodona
Taula d’experiències de cultura en viu per a públic familiar
La cultura en família és un sector en auge, amb una demanda creixent i una oferta encara limitada. A més de programar
espectacles pensades i adaptades per al públic infantil, juvenil i familiar, és important pensar en els elements tècnics
que fan l’experiència més apta i accessible per a aquests públics. Avui són diversos els festivals i equipaments que
treballen amb aquest segment i en aquesta taula compartiran algunes de les seves experiències, aprenentatges i
propostes.
Amb la participació de:
● Víctor Velasco, codirector de Minimúsica
● Pere Socias, arquitecte i director de la instal·lació del festival Minipop
● Gemma Canadell, directora del Servei Educatiu del Palau de la Música
Conduït per Txell Bonet, periodista cultural (Kids XS - iCat)

Activitat organitzada en col·laboració amb:
Associació Xàfec - Xarxa de Festivals Musicals de Catalunya
TTP - Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics
14.15 - 15.30 h - Àrea PRO, Castell de Vila-seca. Carrer del Castell, 38, 43480 Vila-seca,
Dinar professional

15:30- 16:15 – Sala de Conferències, Castell de Vila-seca
Àmbit emergent i familiar. Activitat per a mànagers.
Speed Meetings. Ronda 1.
Els speed meetings són trobades ràpides amb programadors i programadores per tal de presentar-los propostes
artístiques, estudiar possibilitats de col·laboració i establir contactes comercials. Seran reunions de 8 minuts amb
cada programador. Els programadors i programadores escolliran entre les sol·licituds, d’acord amb el temps
disponible per a cada ronda segons les sol·licituds rebudes.
Participen:
● Jacob Dalmau / Elo Real (Reus Cultura Contemporània / Fil Musical) [EMERGENT]
● Pau Gómez (Casa de la Música de Terrassa) [PROPOSTES QUE NECESSITIN ACOMPANYAMENT O SUPORT A
LA CREACIÓ]
● Joan Chaves (Ajuntament d'Argentona / Anem al Teatre) [FAMILIAR]
● Jordi Fosas (Fira Mediterrània) [PROPOSTES AMB COMPONENTS D'ARREL TRADICIONAL]
● Patricia Serrano (Ajuntament de Vilanova i la Geltrú) [FAMILIAR]
● Oriol Figueres (Ajuntament del Morell) [EMERGENT / FAMILIAR]
● Eulàlia Costa (Ajuntament de Castellar del Vallès) [EMERGENT / FAMILIAR]
● Albert Salvat (Sala Lo Submarino - Reus / Lo Riu Sona Festival) [EMERGENT / FAMILIAR]
● Montse Homs (Fundació AC Granollers) [FAMILIAR]
● Arnau Vinós (Mostra d'Igualada) [FAMILIAR]

16:15 - 16:40 – Castell – Escenari Petit
Àmbit emergent
Showcase de Xicu
Indie pop
16:15 - 16:35 – Magatzem Cal Perera – Carrer de les Creus, 3. Vila-seca
Àmbit emergent i familiar
Showcase de Ual·la
Passi professional de “¡PLAY!” de Ual·la! (música vocal). Espectacle recomanat a partir de 8 anys.
16:45- 17:30 – Sala de Conferències, Castell de Vila-seca
Àmbit familiar
Pitchings de música familiar
Els pitchings són sessions de presentacions breus (pitch) dels catàlegs artístics (rosters) d’empreses, mànagers o

companyies especialitzades, on destacaran les propostes adreçades a públic familiar, infantil, escolar i els
espectacles per a tots els públics. És una oportunitat per a programadors d’obtenir una panoràmica actualitzada de
l’oferta del sector i conèixer millor els seus interlocutors.
A càrrec d’empreses i entitats de management, mànagers independents, companyies d’espectacles familiars:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

La Fresca Produccions
Vesc - Joana Chordà Management **
Alea Teatre
La Dona del Sac
Rikus *
El Pot Petit *
Samfaina de Colors *
Orthemis Orchestra
Veus - Amics de la Unió de Granollers
Cascai Teatre

* Membres de TTP. Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics
** Membres d'ARC. Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya
TTP i ARC són associacions professionals col·laboradores de la FiM 2022

23:00 - 00.30 h - Àrea PRO, Castell de Vila-seca.,
Sessió exclusiva de DJ per a professionals
DJ PRO amb Sama Yax
La vida no és allò que passa entre sessió i sessió de Sama Yax: és allò que passa DURANT una sessió de Sama Yax. El
somriure que se’t dibuixa a la cada quan Ainara Marañón punxa discos, la serotonina que alliberes quan s’aboca al
house, la gustera que d’embolcalla quan et descobreix un tema de soul (o de jazz o brasiler o llatí…) que només ella
sembla recordar que existia… això és la vida, no? Aquesta bilbaina nascuda a Mèxic estima saber de música i sap
estimar la música. Per això, sap que la música disc és la més subversiva i revolucionària de totes les músiques i el
house, encara avui, és sinònim de resistència underground. Hedonisme i actitud. La imatge de Sama Yax darrer els
plats ho dius molt alt i molt clar: “lluita pel teu dret a la festa i festa pel teu dret a la lluita”.

DISSABTE 7 DE MAIG DE 2022
10:00- 10:45 – Sala de Conferències, Castell de Vila-seca
Àmbit emergent i familiar. Activitat per a mànagers.
Speed Meetings. Ronda 2.
Els speed meetings són trobades ràpides amb programadors i programadores per tal de presentar-los propostes
artístiques, estudiar possibilitats de col·laboració i establir contactes comercials. Seran reunions online de 8 minuts
amb cada programador. Els programadors i programadores escolliran entre les sol·licituds segons les sol·licitudes
rebudes. Participen:
• Dani Ortiz (La Marfà) [PROPOSTES QUE NECESSITIN ACOMPANYAMENT O SUPORT A LA CREACIÓ]
● Gerard Gómez (Festival Monocicle) [EMERGENT / FAMILIAR]
● Clara Martínez (Diputació de Barcelona - Oficina de Difusió Artística) [EMERGENT / FAMILIAR]
● Albert Puig (Festival Petits Camaleons) [FAMILIAR]
● Maite Serrat (Diputació de Barcelona - Anem al Teatre) [FAMILIAR]
● Xebi Salvatella (Neu! Festival) [EMERGENT]
● Kike Colmenar (Altacústic) [EMERGENT]
● Jordi Serrat (Ajuntament d'Olot) [EMERGENT]
● Irene Armangué / Marta Mei (Centre Cultural Albareda - BCN) [EMERGENT / FAMILIAR]
11:00 - 11:25 – Castell – Escenari Petit
Àmbit emergent
Showcase d’ Angeladorrrm
Pop

11:30- 12:30 – Sala de Conferències, Castell de Vila-seca
Àmbit emergent i familiar. Activitat per a mànagers, grups emergents i iniciatives de suport
Càpsules formatives per grups, companyies i mànagers emergents
Són diversos els recursos disponibles per contribuir a impulsar trajectòries artístiques i no sempre són coneguts pels
grups, companyies i mànagers emergents. En aquestes càpsules formatives es presentaran de forma breus tres
recursos clau:
- Programa.cat, catàleg de propostes culturals per facilitar i subvencionar la contractació artística per part dels
Ajuntaments, impulsat per la Generalitat de Catalunya.
- eCatàleg, catàleg de propostes culturals per facilitar i subvencionar la contractació artística per part dels
Ajuntaments, impulsat per la Diputació de Tarragona.
- Model de pressupost artístic per a la tramitació d’expedients de contractació menor, impulsat per ARC i el
Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local
●
●
●

Albert Estany, tècnic de música del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, membre de la
Comissió Assessora del programa.cat.
Albert Mas, gerent d'ARC. Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya.
responsable de l’eCatàleg de la Diputació de Tarragona.

14.15 - 15.30 h - Àrea PRO, Castell de Vila-seca. Carrer del Castell, 38, 43480 Vila-seca,
Dinar professional

16:15 - 16:35 – Magatzem Cal Perera
Àmbit emergent i familiar
Showcase d’Orchestra Fireluche
Passi professional de l’Orchestra Fireluche (instrumental). Espectacle recomanat a partir de 3 anys.
23:00 - 00:30 – Magatzem Cal Perera
Sessió exclusiva de DJ per a professionals
DJ PRO amb Gigi Morralla
Les sessions de Gigi Morralla són una incitació a akelarres de pur eclecticisme, transicions macarres i sons que poden
anar des del cant de batre fins al bakalao, passant per ritmes com el dembow, l’afrobeat, o la cumbia.

