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Arrenca el primer Fonograma amb
Roba Estesa, Aiala i Scorpio, entre
altres
APECAT impulsa unes jornades per reivindicar el paper de la música
enregistrada | Aquesta primera edició se celebrarà entre el 24 i el 26 de novembre
a l'Hangar (Barcelona)

Xavier Mercadé

L'Associació de Productors i Editors Fonogràfics i Videogràfics Catalans (APECAT) ha impulsat
aquest any les jornades Fonograma per reivindicar el paper de la música enregistrada a
Catalunya. Aquesta primera edició es farà al centre de producció i recerca artística
Hangar (Barcelona), entre el 24 i el 26 de novembre, i està adreçada tant al públic general com a
professionals del sector. A través de tallers, taules rodones i activitats, l'APECAT pretén fer
reflexionar sobre del rol del productor discogràfic després de l'impacte de la digitalització en la
música.
Les jornades començaran el dijous 24 de novembre amb un acte inaugural, on es farà el lliurament
del Premi Fonograma en reconeixement de la labor d'un professional que ha contribuït en el
desenvolupament de la música enregistrada. Durant el 25 i el 26 de novembre es faran diverses
taules rodones amb professionals del sector musical: els productors catalans com Jordi Cubino,
Roger Rodés o David Rosell; artistes com Roba Estesa, Doble, Aiala, Gigi Ros i Scorpio;
periodistes musicals com Albert Puig d'iCat o Sergi Sánchez d'Els40. També hi seran presents
càrrecs institucionals com el gestor i actual director de l'Insitut Català de les Empreses Culturals
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(ICEC), Miquel Curanta, el regidor d'Indústries Culturals de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier
Marcé, i la directora general d'Innovació i Cultura Digital del Departament de Cultura, Marisol
López; a més d'alts càrrecs tant d'AEDEM (Asociación de Editores de Música Independientes) com
d'AGEDI (Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual).
A part de les taules rodones, durant els dos dies del Fonograma es faran presentacions de
projectes i activitats relacionades amb projectes fonogràfics en mans d'artistes, autors i productors
de música de Catalunya.
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