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Neix la primera xarxa social de
música catalana
Promoguda per l'associació Tercera Via

L'associació musical Tercera Via estrena per Sant Jordi la primera xarxa social catalana i de la
nostra música. Aquesta xarxa és un punt de trobada entre músics i públic, d'igual a igual, i
ofereix com a novetat la reproducció de la música dels grups registrats. Tercera Via, compta ja
amb més de 500 bandes al col·lectiu web, que passen a formar part d'aquesta xarxa social. Per
tant, la xarxa social pren el vol amb més de 500 grups registrats amb la seva corresponent
música, concerts, imatges, vídeos i informació.
La xarxa social de Tercera Via funciona de moment amb un domini ocult que es revelarà
públicament d'aquí a unes setmanes quan estigui a ple funcionament. Està oberta a tots aquells
grups dels Països Catalans o que canten en català des de qualsevol punt del món, així com a tot el
públic que vol compartir l'espai de la nostra música.
És, per tant, una xarxa acotada a dos àmbits, territorial i lingüístic; d'aquesta manera, el nou portal es
crea amb la voluntat de crear un espai acotat, sense dispersió, que no vol ser un abisme dins la
xarxa.
Aquest nou portal neix amb voluntat de canvi i millora, en tant que s'obriran noves seccions i
eines adaptades als usuaris. S'obrirà per fases i es retroalimentarà de les necessitats dels músics i
el públic.
La xarxa social està pensada per aquells grups que volen donar a conèixer la seva música i
coneixer-ne de nova, i tenir contacte directe amb el públic. I està pensada per als usuaris que
volen escoltar la música feta a casa nostra i en català, i tenir contacte directe amb els artistes.
Coherent amb la raó de ser de Tercera Via, aquesta nova xarxa social, neix amb l'objectiu de
seguir potenciant la música emergent dels Països Catalans, i alhora obrir un espai de discussió i
d'intercanvi del món musical. Tercera Via, 5 anys de revolució!

https://www.naciodigital.cat/noticia/14826/neix-primera-xarxa-social-musica-catalana
Pagina 1 de 1

