
«No volem ser una discogràfica,
només donem una empenta a
projectes musical per als quals la
gran indústria, que és conserva-
dora, no té interès. Som preindús-
tria, per tal que els artistes puguin
començar a fer-se un lloc», exposa
Dani Castellano, director de la
Casa de la Música de Manresa, per
explicar l’«empenta espectacu-
lar» que es va donar l’any passat a
l’edició discogràfica. Onze grups
de la Catalunya Central van  enre-
gistrar l’any passat a la Casa de la
Música de Manresa, amb seu a la
sala Stroika, mentre que l’any an-
terior només s’havien fet dos en-
registraments. 

Els qui ja tenen disc amb el se-
gell Cases de la Música són: Cèlia
Vila (Teaghlach), Rúpits (Imagi-
nari), El Quinto Carajillo (Cuando
mezlé coñac con café), GreenDog
(Obsidiana), El Kiwi & La Tropikal
Band (Rumbalavida), els artistes
del Programa de Suport a la Crea-
ció 2019 (Sara Roy, Bluebell Duet,
Abiertas Hasta el Amanecer, Espí-
gol), La Prima Vera (Llegar), Sara
Roy (diversos singles), Amulet (En
clau de son), Gigi A (diversos sin-
gles), Haunted Gods (Legends) i
Kresko (Turn on the Mass).  

També s’ha incrementat el
nombre d’assessoraments a for-
macions musicals, que ha passat
de 21 a 36. En aquest cas s’ajuda
als músics que ho sol·liciten en te-
mes com els contractes discogrà-
fics, com iniciar una gira... Actual-
ment a la Catalunya Central hi ha
censats 120 grups musicals.

Beques per a músics
Aquestes dades s’han donat a co-
nèixer en la presentació de la nova
edició del Programa de Suport a
la Creació Musical, que ofereix
ajudes, a cost zero, per a l’enregis-
trament en estudi, la producció de
directes, la creació de càpsules au-
diovisuals i la participació en es-
cenaris Cases de la Música al Mer-
cat de Música Viva de Vic i a la Fira
Mediterrània de Manresa, i també
al cicle Km.0 a la sala Stroika. Es
poden presentar les propostes
fins al 7 de març. «Són ajudes per

a les diferents etapes en les quals
estan els grups. L’important és el
procés d’aprenentatge que fan
amb el nostre assessorament. Es-
curcem el temps entre que surten
del garatge i esdevenen grups

emergents. També hem detectat
que a l’inici de les beques els
grups eren més amateurs i ara
cada cop estan més enfocats per
arribar a la indústria musical», as-
segura Dani Castellano.

PEPA MAÑÉ MANRESA

La Casa de la Música de Manresa 
va enregistrar onze grups el 2019

CULTURES
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Classe magistral
amb Miki Núñez
 En la programació de con-
certs de la Stroika destaca
l’aposta per la música urba-
na (Morad, 13 de març; 31
FAM, 24 d’abril); i entre les
classes magistrals, gratuï-
tes, ja hi ha 112 inscrits per a
la de Miki Núñez, que parla-
rà de la seva experiència a
«OT», Eurovisió, el nou disc,
Amuza... (30 d’abril).

VALL DE VILARAMÓ

Dani Castellano, de la Casa de la Música, i la regidora Anna Crespo

RESTAURANT
PEIX I MARISC

Cra. de Vic, 157
Tel. 93 873 51 16

08240 MANRESA

Pàrquing gratuït

Especialitat en peix 
fresc i marisc

Passeig Pere III, 36. Manresa
93 876 92 26

OBERT DE DILLUNS A DIUMENGE

Menú diari: 12,50 €
Menú d’arrossos: 18,50 €

Carta de temporada

GAUDEIX DE 
LA TERRASSA!

CAN LADIS
R E S T A U R A N T

&

Cra. de Vic, 56, baixos
Tel. 93 876 00 19

SANT FRUITÓS DE BAGES

DINARS de dimecres a diumenge
SOPARS divendres i dissabte

DILLUNS I DIMARTS TANCAT
NOVA PROPOSTA: vine a tastar-la
de dimecres a divendres migdia

Avda. Països Catalans, 167
Tel. 93 878 40 88

08243 Manresa

Menú diari 13 €
Menú cap 

de setmana 24 €

Terrassa coberta en un entorn rural
Obert de dimarts a diumenge

973 059 976 - 606 30 96 59 - 679 44 36 61
Navès (Lleida) - www.pladabella.es

MENÚ DIARI 10 € i CAP DE SETMANA 19 €

MENÚ MITJANA DE VEDELLA
CAPS DE SETMANA 22 €

ESMORZARS DE FORQUILLA 8 €

CALÇOTADES 25 €

Menú diari 10 €
Pintxos, tapes i molt més

www.latavernadelpintxo.com

Pl. de la Independència, 7
MANRESA - Tel. 630643101

Vols
formar
part de
la nostra
guia?
POSA´T EN CONTACTE
AMB NOSALTRES
al 93 877 22 33
o a publicitat@regio7.cat

Sònia Parra Garcia


