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Què és 
la Fira?
La Fira Valenciana de la Música Trovam!- Pro Weekend és 
el lloc de trobada de la indústria musical a la Comunitat 
Valenciana. Es celebra des de 2013 a la ciutat de Castelló 
i, en la seua programació, combina activitats professio-
nals (meses de debat, tallers, trobades...) amb actuacions, 
concerts i showcases de grups de música valencians i de la 
resta de l’Estat.

En els seus 9 anys de trajectòria, la Fira Trovam! s’ha po-
sicionat com la gran cita anual del sector de la música 
en directe i ha comptat amb l’assistència de professionals 
de tots els àmbits que formen part de la cadena de valor 
musical: artistes, promotores, managers, agències  i resta 
d’agents musicals. Així mateix, durant els dies de celebra-
ció, la Fira constitueix el principal dinamitzador cultu-
ral de la ciutat de Castelló i la seua àrea d’influència, 
arribant a un públic cada vegada més majoritari i divers.

La Fira Trovam! – Pro Weekend forma part del Pla Estra-
tègic Cultural “Fes Cultura” impulsat per la Conselleria 
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat 
Valenciana, i compta amb el suport de l’Ajuntament i la Di-
putació de Castelló, així com de diverses entitats públiques 
i privades valencianes i de la resta de l’Estat.





1. Explorar les possibilitats de la música com a element 
clau en el desenvolupament social, cultural, econòmic i 
turístic dels territoris. 

2. Consolidar la Fira a nivell estructural i econòmic com un 
model de projecte col·laboratiu, en concomitància amb 
les diferents institucions públiques i privades.

3. Reforçar la Fira com a eina generadora de negoci al 
servei del desenvolupament de les indústries culturals. 

4. Esdevenir una convocatòria de referència a nivell esta-
tal i enfortir la visibilitat de la indústria musical valencia-
na.

Objectius 
estratègics





Castelló,
epicentre 
de l’activitat 
musical
Des de la seua primera edició, la Fira Trovam! - Pro Wee-
kend impulsa la capital de La Plana com a pol estratègic 
cultural i turístic de l’Arc Mediterrani, una aposta que pretén 
contribuir a descentralitzar l’activitat cultural valenciana, 
excessivament focalitzada en la ciutat de València.
 
La intensa activitat cultural de Castelló, la seua rica escena 
musical i les seues infraestructures culturals fan d’aquesta 
capital un lloc idoni on arrelar un projecte de desenvo-
lupament estratègic com la Fira.





A La Fira hi participen les següents institucions, associa-
cions i entitats privades:

Institut Valencià de Cultura (Generalitat Valenciana)

Ajuntament de Castelló

Diputació de Castelló

Àpunt Mèdia

Cerveza Turia

Universitat Jaume I de Castelló

Acadèmia Valenciana de la Llengua

Direcció general de Política Lingüística i Gestió del 
Multilingüisme (Generalitat Valenciana)

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Músi-
ca (INAEM)

Dirección de Industrias Culturales del Ministerio de 
Cultura

Diputació de València

Les nostres
aliances



Acción Cultural Española (ACE)

Federació Valenciana de Municipis i Províncies

Berklee School of Music

Mediterranew Musix (Turisme Comunitat Valenciana)

Fira Mediterrània de Manresa

Mercat de Música Viva de Vic

Fira B! Illes Balears

Girando Por Salas (GPS)

AIE (Sociedad de Artistias, Intérpretes o Ejecutantes 
de España)

Basque Music (Musika Bulegoa)

Associació de Promotors Musicals de la Comunitat 
Valenciana (Musicaprocv)

Associació Valenciana de Sales de Música en directe 
(En Viu!)

Asociación Estatal de salas de música en directo 
(ACCES)

Federació Valenciana de la Indústria Musical (FEVIM)







Una Fira més 
enllà de la 
música

Una Fira estratègica

Una Fira sostenible

La Fira Valenciana de la Música Trovam! - Pro 
Weekend forma part del Pla Estratègic “Fes Cultu-
ra” impulsat per la conselleria d’Educació, Cultura 
i Esports  de la Generalitat Valenciana.

Tenim un fort compromís amb el medi ambient i 
el desenvolupament sostenible que es demostra 
amb la utilització de materials biodegradables i 
elements de reciclatge, i generant espais de debat 
sobre sostenibilitat en la indústria musical i els 
seus models productius.



Una Fira arrelada 
al territori amb 
projecció internacional 

Una Fira igualitària

Una Fira familiar

Una Fira plurilingüe
Apostem per un model plurilingüe amb el valencià 
com a llengua vehicular.

Lluitem per la paritat, tant als escenaris com als 
equips de producció. Treballem per la desaparició 
de conductes no igualitàries.

Una part significativa de les actuacions està dedicada 
a la música familiar i infantil amb concerts que fomen-
ten l’educació musical i els valors socials.

Impulsem Castelló com a pol estratègic del corre-
dor cultural i turístic del Mediterrani.

Una Fira dinamitzadora
de l’economia
La Fira promou més de 200 llocs de treball direc-
tes i indirectes, i genera un impacte econòmic que 
s’acosta al milió d’euros. 





UN PROJECTE COL·LABORATIU

Des de la seua primera edició, la Fira Trovam! està basada 
en un model col·laboratiu que demostra com la cultura és 
un àmbit òptim per a la participació interinstitucional i inter-
sectorial. La dimensió col·laborativa de la Fira es tradueix 
en la suma d’esforços no només a nivell econòmic sinó 
també en la conformació d’un equip humà multidiscipli-
nari que enriqueix significativament el projecte.

La relació amb les institucions públiques i els patrocinadors 
privats que hi participen està molt present durant el procés 
de producció i desenvolupament de la Fira, i constitueix  un 
element nuclear de la seua projecció. Les entitats col·la-
boradores participen activament en les activitats pro-
gramades i gaudeixen d’una visibilitat privilegiada durant 
les jornades professionals i en els concerts oberts al públic. 

El fet de treballar tant amb l’àmbit públic com amb el privat 
possibilita la creació de sinergies que afavoreixen la creació 
d’un teixit de cultural que permet que el projecte de la Fira 
evolucione any rere any.

Els nostres 
valors



LA SOSTENIBILITAT COM A FULL DE RUTA

Des de les primeres edicions de la Fira la preocupació per 
assolir objectius relacionats amb el creixement cultural de 
la ciutadania des del punt de vista de la creació de xarxes 
de cura, protecció i potenciació de les indústries creatives 
valencianes ha estat central.

En aquest sentit des d’un primer moment es van implemen-
tar accions dirigides fonamentalment a incrementar el nivell 
de professionalització de la indústria musical valenciana, 
però també d’altres com la igualtat de gènere, la innovació 
tecnològica, la creació de projectes de ciutat o el desenvo-
lupament d’una xarxa de turisme sostenible.

• Pel que fa a la professionalització del sector la celebració 
anual de jornades professionals suposa l’activitat de llarg 
recorregut de la Fira com a motor de transformació del 
teixit industrial musical, treballant amb l’objectiu primor-
dial de combatre la forta precarització del teixit empresarial 
i la seua dignificació.

• Respecte al treball desenvolupat per la Fira respecte a 
la igualtat de gènere, des dels seus inicis s’ha apostat per 
presentar una programació el més igualitària possible, fent 
de la paritat la normalitat i no allò excepcional. Les taules de 
debat, tallers i concerts han tingut regularment composició 
igualitària. Tot i això, també s’ha reforçat la visibilització 
de les dones en el sector musical a través d’activitats 
específiques.



• La innovació tecnològica aplicada a la música també ha 
tingut una forta presència en les jornades professionals de 
la Fira, orientada fonamentalment a l’optimització de recur-
sos i a la difusió de projectes musicals.

• El recolzament i visibilització de projectes de ciutat i ini-
ciatives municipals relacionades amb la música també han 
sigut una aposta contrastada de La Fira.

• Pel que fa a la posada en valor del turisme sostenible, 
la Fira col·labora anualment amb el projecte Tiim (Turisme 
i Indústria Musical) que organitza l’Associació de Pro-
motors de la Comunitat Valenciana (MusicaProCV) en 
col·laboració amb Turisme Comunitat Valenciana i que 
pretén crear una xarxa de col·laboració del binomi música i 
turisme en totes les seues vessants.



L’APOSTA PELS NOUS PÚBLICS. LA MÚSICA EN 
EL FOMENT DE VALORS EDUCATIUS

Els públics sempre han estat al centre de les nostres activi-
tats i així ho demostra la polièdrica programació de les suc-
cessives edicions. En cada edició s’ha tingut com a objectiu 
apropar la música en directe a tot tipus de públic, malgrat el 
caràcter professional de la convocatòria. L’eclèctica pro-
posta artística de la programació musical cerca també 
adreçar-se a un ampli ventall de públic. 

Una part significativa de les actuacions està dedicada a la 
música familiar i infantil amb concerts que fomenten l’edu-
cació musical i els valors socials. La gran varietat musical 
que ofereix la fira es tradueix en un ampli ventall de públic: 
agents professionals, públic adult, públic familiar i públic 
jove.

A l’edició 2020 també es van programar activitats enfoca-
des al públic adolescent. Així, en un dels formats més exito-
sos de la Fira, Les Converses del Trovam!, es va convidar 
l’artista Samantha a explicar la seua visió de la Industria 
Musical. A més a més, des de fa un parell d’edicions, els 
alumnes de Periodisme Cultural de la Universitat Jaume I de 
Castelló també assisteixen a aquesta secció de la Fira.

Aquest format és especialment enriquidor per a aquest 
tipus de públic ja que en una conversa entre un artista i un 
periodista, s’explica el funcionament del món musical des 
d’una perspectiva propera, comprensible i molt humana.





Escenaris i 
formats
Durant la celebració de la Fira, la música ocupa els princi-
pals escenaris de la ciutat de Castelló. L’Auditori i Palau de 
Congressos de Castelló n’és el centre neuràlgic, on tenen 
lloc les activitats professionals i una part molt significativa 
de les actuacions musicals. Així mateix, els dos teatres de 
la ciutat (Teatre Principal, Teatre del Raval) acullen actua-
cions de grups amb estils molt diversos. La Plaça Major i la 
Plaça Hort dels Corders són els espais destinats als con-
certs a l’aire lliure. 

NOVA SITUACIÓ COVID-19

En 2020 i 2021 la Fira Trovam! ha hagut de repensar els 
seus espais a causa de les restriccions d’aforament i altres 
mesures de seguretat derivades de la crisi de la Covid-19. 
Aquesta situació anirà tornant a la normalitat en funció de 
l’avanç de la pandèmia i del calendari de vacunació.





PROGRAMACIÓ PROFESSIONAL + ARTÍSTICA

Sala de Cambra, Auditori de CastellóAules B, Auditori de Castelló

Aules C, Auditori de CastellóMàgic Box, Auditori de Castelló

Plaça Hort dels CordersPlaça Major



Plató de Tuix & Ross

Sala Simfònica, Auditori de Castelló

Teatre del Raval

Escenari À Punt, Teatre Principal de 
Castelló

Escenari Turia, Pati de l’Auditori de 
Castelló

Sala de Cambra, Auditori de Castelló



Qui ha passat 
per la Fira?

Ciudad Jara
2020

ARTISTES DESTACATS

Maria Arnal i Marcel Bagés
2020

León Benavente
2019

Derby Motoreta’s Burrito 
Kachimba

2019



Mueveloreina
2017

La Habitación Roja 
2018

El Diluvi
2019

Jorge Drexler
2017

Maria del Mar Bonet
2017

Luz Casal
2019

Manel
2018



Carmen Zapata
Presidenta de la Asociación de Mujeres 
en la Industria de la Música (MIM).

Carolina Rodríguez
Directora general de Producciones Balti-
more (Low Festival).

Luis Mendo
Vicepresident de AIE.

Raül Refree
Productor, cantant, músic i compositor

PROFESSIONALS DEL SECTOR



Marc Lloret
Director del Mercat de Música 

Viva de Vic.

Marisa Gallén
Premi Nacional de Disseny i Presidenta de Valencia 
Capital Mundial del Disseny 2022.

Samantha
Cantant

Christina Rosenvinge
Músic, compositora i escriptora. Premio Nacional 

de las músicas actuales (2018)

Simona Levi
Directora de teatre, artista, investiga-
dora, docent i activista.



La Fira ha anat experimentant un creixement sostingut any 
rere any, consolidant-se com un dels esdeveniments 
culturals més importants en la Comunitat Valenciana. 

Fins que va arribar la pandèmia a 2020, La Fira havia incre-
mentat el nombre d’assistents als concerts els professionals 
inscrits i el nombre d’actuacions.

La Fira Trovam ha estat un dels pocs projectes culturals que 
es van sobreposar a l’impacte de la pandèmia mantenint 
la presencialitat de l’edició 2020, esdevenint un model de 
rigurositat i defensa de la cultura segura. 

Una Fira en 
moviment



EVOLUCIÓ D’ASSISTENTS

Pel que fa als ingressos que financien la Fira, les xifres han 
experimentat un augment des de la seua primera edició en 
2012. Del 2019 al 2020 el pressupost d’ingressos es va in-
crementar un 30%, fet que demostra que cada vegada són 
més les entitats que depositen la seua confiança en aquest 
projecte.

EVOLUCIÓ ECONÒMICA

154.000€
164.000€

207.000€

207.000€

270.000€

270.000€

290.000€
Previsió

2017 2019 20202018

Inscripcions
Professionals

Actuacions

Pressupost

Assistents 12.000

340

40 47 58 35

450 550 386

14.000 15.000 4.000

154.000€ 164.000€



PERFILS D’ASSISTENTS PROFESSIONALS

PROCEDÈNCIA DE PROFESSIONALS



EDAT DEL PÚBLIC ASSISTENT

PÚBLIC GENERAL PER SEXE



La Fira Trovam! ha anat consolidant una important visibilitat 
mediàtica al llarg de les seues huit edicions. En l’actualitat 
està considerada com una de les convocatòries més 
importants en el calendari cultural de la Comunitat 
Valenciana. 

Els principals mitjans de comunicació es fan ressò de les 
activitats i concerts que són programats anualment. Articles 
de premsa, entrevistes i reportatges en els principals mit-
jans valencians (televisions, ràdios, premsa digital i impresa) 
surten publicats de forma regular per a donar visibilitat a un 
esdeveniment que ha anat consolidant el seu prestigi per la 
qualitat dels seus continguts. 

Les últimes quatre edicions (2017-2020) han sigut recone-
gudes per periodistes i especialistes de l’àmbit cultural de 
Castelló com al millor esdeveniment cultural de la 
província. 

Què diuen 
de nosaltres?



La Fira Trovam resiste: 36 conciertos y mucho 
que debatir en su edición más esperada. 
Valencia Plaza 2020

Durant uns dies, Castelló no només va ser la 
capital del nostre pop, el que ja és habitual-
ment a mitjans de novembre des de fa uns 
anys. Va ser més encara. Va ser la ciutat a la 
qual tots els músics valencians, balears i, so-
bretot, catalans volien estar. 
Música Dispersa 2020

La música resisteix a Castelló amb la Fira 
Trovam. 
Enderrock 2020

Trovam!: Una feria de la 
música valenciana más que 
necesaria. 
El Mundo 2018

El Trovam Pro Weekend ha salido al resca-
te de la cultural musical valenciana, en un 
momento en el que la tónica dominante es 
la ausencia de posibilidades y alternativas. 
El Periódico Mediterráneo 2020

TroVAM! convierte Castellón en epicentro de 
música valenciana. 
El País 2016



COMITÈ EXECUTIU
Marga Landete, directora de Música i Cultura Popular 
Valenciana, Institut Valencià de Cultura (Generalitat Valen-
ciana), Ruth Sanz, diputada de Cultura (Diputació de Cas-
telló), Verònica Ruiz, regidora de Cultura (Ajuntament de 
Castelló), Joan Gregori Maria, president de la Valencian 
Music Association (VAM!), Luis Óscar García, president 
de la Federació Valenciana de la Indústria Musical (FEVIM), 
Armand Llàcer, gerent de la Fira Trovam! - Pro Weekend.

DIRECCIÓ ARTÍSTICA
Joan Gregori Maria

DIRECCIÓ TÈCNICA
Luis Óscar García

GERÈNCIA
Armand Llàcer

COORDINACIÓ
May Ibáñez, Vicent Alberola

PROGRAMACIÓ ARTÍSTICA
Joan Gregori Maria, Adrià Gómez Miquel Marín, Iván Cha-
brera Miguel Ángel Borja

PROGRAMACIÓ PROFESSIONAL
Rafa Jordan, Vicent Martínez, Armand Llàcer, May Ibáñez, 
Vicent Alberola

DIRECCIÓ DE PRODUCCIÓ
Júlia Gozalbo

PRODUCCIÓ
Iván Chabrera, Diana Cortés

L’equip



PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
Gola Seca Coop.
Tuix & Ross
LOF Media

COORDINACIÓ STREAMING
Andreu Ferre

SUPORT I LOGÍSTICA
Salvador Alfonso

COORDINACIÓ TÈCNICA
Juan Vicente Miguel, Txiqui Gómez

EQUIPS TÈCNICS
Metrònom, Gamma Sound

ACCESSOS I ACREDITACIONS
Eduard Banyuls, Eva Valenciano

COMUNICACIÓ
Armand Llàcer, Ramir Calvo, Vicent Alberola

REDACCIÓ DE TEXTOS
Ramir Calvo

WEB
Disedit

VÍDEOS
Impactant (Tubal Perales) 

FOTO
Claudia Marconell
Manuel Peris

IMATGE I DISSENY GRÀFIC
Enric Alepuz



La Fira Valenciana de la Música Trovam! - Pro Weekend 
està organitzada per la Valencian Music Association 
(VAM!), l’associació professional de management de la 
Comunitat Valenciana formada per les següents empreses 
musicals:

Pro 21 Cultural
Produccions Metrònom
Suport Produccions
Cercavila Cultura de Carrer
Gazpatxo Fest Cultura






