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CAT · 31 FAM és tot un fenòmen entre la gent jove, i el referent de la música 
urbana del país. Els 6 membres que formen la família han creat una sonoritat 
i marca pròpia barrejant estils (Trap, Dancehall, Funk i R&B) i idiomes (Català, 
Castellà i Anglès).

Des del seu primer disc “TR3TZE” no han parat de crèixer. Acumulen 
milers de seguidors a totes les xarxes, i les seves cançons sumen milions 
de reproduccions com Valentina que ja és single d’or per superar els 10M. 

Van ser els primers del gènere en sonar a les ràdios més importants, fins al 
punt que l’any 2020 van ser els cap de cartell de les festes de la Mercè d’ Els40 a 
Barcelona.

Ja han compartit escenari amb artistes com C. Tangana, Maikel Delacalle, Cecilio 
G, Damed Squad o Dollar Sellmouni.
 
Han omplert sales tan importants com l’Apolo o Razzmatazz. “Valhalla Vol.1” 
és el seu segon treball discogràfic, que ja comptava amb una gira espectacular 
amb més de 40 dates confirmades, algunes d’elles a festivals tan importants 
com el Madrid Salvaje o el Share Festival.
 
Malahuradament el confinament va paralitzar la gira 2020 i lluny de estar aturat 
el grup va aprofitar per començar a produïr un nou álbum “Jetlag”, el seu tercer 
disc d’estudi, esperant poder tornar als escenaris.
 
31 FAM és present i futur!!

Trap | Urban | Dancehall

31 31fam

31fam_

31fam_

MONTHLY LISTENERS ·  + de 251.000
TOTAL STREAMS ·   + de 35.000.000
FOLLOWERS ·   +de 32.000
DAILY STREAMS ·   +de 50.000

SUBSCRIBERS ·    + de 41.000

FOLLOWERS ·    + de 28.500
MONTHLY INTERACTIONS ·  +de 4.000
IMPRESSIONS ·   +de 60.000

Presència als mitjans més importants

Espacial MÚSICA 
URBANA a 

ENDERROCK
Mondo Sonoro

Al Disc de La Marató de TV3 Portada a ENDERROCK

“Sold Out”
a les principals sales

VALENTINA
Single d’OR

+10M d’Streams 
a plataformes
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FLASHY 
flashyicecream

ice_flashy

flashy.icecream

Trap | Urban | Dancehall

CAT · Parlar de Flashy Ice Cream és fer-ho sobre un dels grups de referència 
de la nova escena urbana catalana.

Flashy Ice Cream van ser dels primers a començar a fer-se un nom fent trap en 
català. Companys d’estudi i batalles dels 31 FAM i amics i col·laboradors habituals 
d’altres artistes top del panorama com Pawn Gang, Lildami o Santa Salut.

La seva proposta barreja estils com el TRAP, el DANCEHALL i el RAP amb un estil 
molt personal i fresc.
 
El seu disc “Don Gelato” ha estat considerat i premiat com El millor disc d’urbana 
per la crítica dels PREMIS ENDERROCK.
 
Amb “Don Gelato” Flashy Ice Cream s’ha consolidat, i així ho han vist també 
els mitjans de comunicació i el públic. En els últims mesos han aparegut amb 
freqüència al mitjans. Entrevistes a ràdios, actuacions a tv’s i moltes pàgines 
dedicades al grup per part de les revistes especialitzades.
 
En aquests moments ja estan en fase de producció del seu nou àlbum. Un disc 
que superarà totes les expectatives, amb cançons i col·laboracions molt potents. 
El llançament d’aquest nou àlbum ja té data i serà al setembre de 2021.

Els més frescos de l’escena són, sens dubte, FLASHY ICE CREAM!!

MONTHLY LISTENERS · + de 43.000
TOTAL STREAMS ·  + de 5.000.000
FOLLOWERS ·   + de 4.800
DAILY STREAMS ·  + de 15.000

FOLLOWERS ·  + de 8.000

Presència als mitjans més importants

+ de 9.000.000 d’streams 
acumulats en les principals 
plataformes digitals

Especial MÚSICA 
URBANA a

ENDERROCK

Destacat a APPLE MUSIC

Destacat a 
ELS40

Entrevista 
destacada 
a MÚSICA 
DISPERSA

“Alba”

cançó oficial de l’estiu a LA SER

(Ser Catalunya, 40P, Dial, 40Dance,...)

MILLOR DISC 
DE MÚSICA 

URBANA 2020 PER 
ENDERROCK
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P.A.W.N. pawngang_ufisial

Trap | Urban | Drill

CAT · Pretty Ass White Niggas Gang, més coneguts com a P.A.W.N. GANG, és
un grup de música de trap català format a Barcelona a finals de l’any 2011. La
seva popularitat va anar creixent a través dels seus videoclips pujats a YouTube,
per fer un estil totalment desconegut a Catalunya en aquells moments. Després 
de presentar varis Ep’s i singles amb una rebuda espectacular per part del públic 
i els mitjans, l’any 2017 van publicar el seu primer i darrer LP anomenat (Pretty 
Ass White Niggas).

P.A.W.N. GANG tenen el mèrit de ser els pioners, i el referent del moviment 
Trap a Catalunya i Espanya. Fins i tot van arribar a idear i publicar un 
diccionari amb les paraules de l’argot trap que ara utilitza tota una generació. 

Han estat font d’inspiració de tota una promoció d’artistes i grups d’estil urbà.
Un moviment que a dia d’avui s’ha convertit en el fenomen musical i cultural de
tot un país.

Després d’un temps apartats dels escenaris la P.A.W.N. Gang va decidir tornar, i
fer-ho per la porta gran! Al  2020 van presentar nou disc “Oli d’Uliba” i nova gira 
(cancel·lada per la Covid).

Mentre esperen poder tornar als escenaris i lluny d’estar parats, el grup més trap 
del país ja está preparant nou disc per a aquest 2021.

Ha tornat la P.A.W.N., tornen els primers!

MONTHLY LISTENERS ·  + de 30.000
TOTAL STREAMS ·   + de 7.000.000
FOLLOWERS ·   +de 13.500
DAILY STREAMS ·   +de 5.000

SUBSCRIBERS ·    + de 41.000

FOLLOWERS ·    + de 6.800

Portada a
ENDERROCK

Especial 
MÚSICA 

URBANA a
ENDERROCK

Entrevistats i sonant a

Actuació a la gala dels Premis Enderrock

Entre els 
millors discos 
de l’any per 

Mondo Sonoro

Entrevista a 
ELNACIONAL
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Música reivindicativa

xeic.oficial

xeic_oficial

xeic.oficialXEIC
CAT · Xeic és un grup que porta més de 10 anys de carrera, 6 discs d’estudi i més 
de 350 concerts arreu del territori.
  
Segurament es tracta del grup més important nascut a les Terres de l’Ebre.
Una trajectòria amb desenes de cançons que ja són himnes a Catalunya i que 
els ha permès transmetre el seu missatge reivindico-festiu per Catalunya, País 
Basc, Balears, València, França o Suïssa.

Han participat a Festivals multitudinaris on han compartit escenari amb artistes 
com Manu Chao, Bad Manners, la Pegatina, Obrint Pas, Dr. Calypso,
Boikot, Betagarri, la Raiz, Aspencat, Zoo, Txarango, Catarres, Doctor Prats, entre 
molts altres.
 
El seu estil ha anat evolucionant i modernitzant-se durant tots aquests anys 
sense perdre el seu esperít crític, el seu compromís envers la llibertat i el seu 
contundent directe.
 
A causa de la Covid la seva darrera gira va quedar suspesa i ara mateix el grup 
només pensa en tornar als escenaris el més aviat possible amb més força i 
energia que mai!

MONTHLY LISTENERS ·  + de 20.000
TOTAL STREAMS ·   + de 4.000.000
FOLLOWERS ·   +de 7.000

SUBSCRIBERS ·  + de 4.000

FOLLOWERS
+ de 11.300

FOLLOWERS
+ de 18.000

FOLLOWERS
+ de 4.000

Sonant diàriament a

Entrevistes a

Actuacions en directe per 
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CRONOPIOS
cronopiosmusicband

cronopios_band

cronopios_band

CAT · Cronopios és una cooperativa de músics idealistes. Nascuts a la riba oest 
de la Mediterrània a finals del segle XX, reivindica i fusiona estils potents com 
són el latin, el hip-hop i el funk, i fa una intensa aposta per la música viva i en 
directe. Carregades de missatge i referències, les seves lletres naufraguen des de 
l’intimisme més trascendent fins a l’humor més desvergonyit que sovint flirteja 
amb el surrealisme. Sota el lema “si no puc ballar no és la meva revolució”, els 
seus concerts són una descàrrega de festa, humor i emoció. Sempre interactuant 
molt amb el públic i fent-lo protagonista del que vol ser una catarsi col·lectiva 
que no deixi a ningú indiferent.

Cronopios és un projecte artístic on evocar-hi inquietuds i projectar-hi aspiracions. 
Entenent l’art també com a eina transformadora, de formació i expressió. Art 
per estar al servei del col·lectiu i acabar sent quelcom més que l’actuació d’uns 
músics dalt de l’escenari.

Latin | Hip Hop | Funk+ de 200.000 streams 
acumulats en les principals 
plataformes digitals

VISUALITZACIONS · + de 135.000

Sonant diàriament a iCat FM

Estrevistes

Estrenes de videoclip, entrevistes,...

Actuació amb l’Orquestra Simfònica de 
Cerdanyola: youtube.com/watch?v=jIdOEmajf9Q 
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LA PLAGA 
La-Plaga

laplagaoficial

Pop-Rock | Folk | Swing

CAT · Sota el nom de La Plaga N11 hi conflueixen sis joves amb una formació 
musical excel·lent i amb el bagatge d’haver format part de bandes com Ojo de 
Buen Cubero, Los Barrankillos, Esmeralda Collete, Cronopios o Potoma. Junts 
defensen una proposta actual, de mestissatge i pop-rock, però que l’acompanyen 
del seu toc identitari, afegint ritmes de swing o folk a la recepta. 

També destaquen per una formació poc habitual de bateria, contrabaix elèctric, 
piano, dues guitarres i veu. Però sembla que la recepta els hi ha funcionat molt bé. 
Amb el seu primer single “El rostre del vent” han aconseguit entrar directament 
a ràdios tan importants i diferents com iCat, Cadena Dial o Radiolé. Des del 
llançament, el grup està entrant setmana rere setmana a la llista oficial dels 
temes que més sonen a les ràdios catalanes, de fet, iCat els va fer cançó de la 
setmana. 

La Plaga N11 és elegància desvergonyida, actitud, energia i consciència davant 
tot el que succeeix al nostre món. Una proposta musical diferent, atrevida, 
fresca i carregada d’oxigen dins el panorama actual. Però sobretot, és poesia 
reivindicativa. Així ho reafirmen amb el seu single “El rostre del vent”, i fins i 
tot, amb el seu videoclip protagonitzat per dones escollides amb perspectiva 
interseccional i integradora. I per si era poc, també compten amb la producció 
del Carlos Manzanares, productor d’artistes de la talla de El Kanka, Arnau Griso, 
El Niño de la Hipoteca i la Suu. 

Sens dubte, La Plaga N11 ja ha captivat al seu públic amb els seus contundents i 
festius directes! 

EL ROSTRE DEL VENT · Cançó de la setmana a iCat FM

Grup destacat

Més de 6 mesos a la llista oficial d’APECAT del 
que més sona a CatalunyaSonant diàriament a
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+34 937 47 11 00  (General - hola@suricatmusic.cat) 
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