Rosalía, Oques Grasses, Joan Dausà, Els Catarres,
les Festes del Tura d’Olot i El Cafè del Teatre de
Lleida, entre els guanyadors dels XVII Premis ARC
ü A la 17a edició dels Premis ARC s'han atorgat 17 guardons d'un total de 58
nominats entre produccions, programacions i artistes del més destacat de la
temporada actual (2019).
ü L’acte d’entrega de premis, que enguany ha tingut un nou format a on hi han assistit
exclusivament els premiats, ha estat conduït per la periodista i presentadora del
programa “Àrtic” de Betevé, Anna Pérez Pagès.
ü El valor d’aquests premis rau en el fet que són escollits per professionals de la
indústria musical del directe, formada per mànagers, promotors, programadors de
festivals, tècnics municipals de joventut i cultura, programadors de teatres i auditoris
i agents de zona de Catalunya. També reben el suport d’altres actius del sector com
l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya o l’Acadèmia de la Música Catalana.
ü Els Premis ARC tenen com a objectiu motivar el reconeixement públic d’aquells
àmbits que tenen més relació i projecció amb la feina que fa tot el sector de la
música, és a dir, no només la feina creativa, sinó també la indústria i les empreses
relacionades.
ü Els Premis ARC, dividits en dos àmbits –premis a les gires dirigits als grups de
música i premis a les millors programacions– han esdevingut la cita musical més
important de la tardor pels professionals catalans.
ü Els premis especials han recaigut en l’exconseller de Cultura Lluís Puig, que ha rebut
el Premi al Soci d’Honor, i al soci històric i més veterà d’ARC, Jesús Herrera Carriqui,
de l’empresa Ausa Music.
ü A més, enguany hi ha un nou premi que concedeix Caixa d’Enginyers que reconeix
un projecte sostenible i respectuós amb el medi ambient. Aquest nou premi s’ha
atorgat al Festival Cruïlla pel projecte del “bio-got”, desenvolupat juntament amb
Estrella Damm, que consisteix en l’ús de gots fabricats a partir de matèries vegetals.
Amb aquesta proposta, el Cruïlla es va convertir en el primer festival de gran format
d’Espanya en utilitzar gots 100% biodegradables.

GUANYADORS I GUANYADORES PREMIS ARC 2019
•

MILLOR GIRA D'ARTISTA O GRUP PER SALES DE CATALUNYA: OBESES

•

MILLOR GIRA D'ARTISTA O GRUP PER TEATRES I AUDITORIS DE CATALUNYA:
JOAN DAUSÀ

•

MILLOR GIRA DE GRUP DE VERSIONS O TRIBUTS PER FESTES MAJORS DELS
AJUNTAMENTS: DIVERSIONES

•

MILLOR GIRA D'ARTISTA O GRUP AMB TEMES PROPIS PER FESTES MAJORS DELS
AJUNTAMENTS: ELS CATARRES

•

MILLOR GIRA D'ORQUESTRES O GRUPS DE BALL PER FESTES MAJORS DELS
AJUNTAMENTS: SWING LATINO

•

MILLOR GIRA D'ARTISTA O GRUP PER FESTIVALS: OQUES GRASSES

•

MILLOR GIRA D'ARTISTA O GRUP ADAPTADA A PÚBLIC INFANTIL O FAMILIAR: EL
POT PETIT

•

MILLOR GIRA INTERNACIONAL D'ARTISTA O GRUP CATALÀ: ROSALÍA

•

MILLOR ARTISTA O GRUP REVELACIÓ: LILDAMI

•

MILLOR PROGRAMACIÓ DE TEATRE O AUDITORI: TEATRE AUDITORI DE SANT
CUGAT

•

MILLOR PROGRAMACIÓ D'ESPAI MUSICAL/ SALA DE CONCERTS: CAFÈ DEL
TEATRE

•

MILLOR PROGRAMACIÓ DE FESTA MAJOR: FESTES DEL TURA D’OLOT

•

MILLOR PROGRAMACIÓ DE FESTIVAL: SÓNAR

•

MILLOR MITJÀ DE COMUNICACIÓ O PROGRAMA MUSICAL: “PREGUNTES
FREQÜENTS (FAQS)” de TV3

•

PREMI AL SOCI D'HONOR: LLUÍS PUIG

•

PREMI A LA TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL: JESÚS HERRERA CARRIQUI

•

PREMI AL PROJECTE SOSTENIBLE I RESPECTUÓS AMB EL MEDI AMBIENT:
FESTIVAL CRUÏLLA

ARC, MÉS DE 40 ANYS GESTIONANT MÚSICA EN DIRECTE
ARC és una de les associacions professionals del sector de la indústria musical amb més
antiguitat del país. Amb més de 40 anys d’història, ARC es pot considerar el Col·legi
Professional dels mànagers i els promotors, una peça clau per entendre aquest sector.
Per aquesta raó hi ha associades més de 60 empreses, que representen un 80% del
volum empresarial català.
L’ACTE DE LLIURAMENT DELS PREMIS ARC 2019
Els guardons dels XVII Premis ARC s’han fet públics i s’han lliurat aquest dimecres 4
de desembre a les 20h a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm, en un acte conduït per
la periodista i presentadora del programa “Àrtic” de Betevé, Anna Pérez Pagès.
La novetat d’aquesta edició ha sigut un canvi de format a on la tradicional gala, en què
hi assistien tots els nominats, ha donat pas a l’entrega de premis, que ha comptat
exclusivament amb els guanyadors de cada categoria. Aquest nou format ha resultat ser
tot un èxit en permetre fer un acte molt més àgil i dinàmic.
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