
        
 

 

NOTA DE PREMSA 

FiraTàrrega ofereix un curs sobre 
l’actualitat de les arts de carrer 

 

 El curs es correspon a un dels mòduls del Màster de Creació en Arts de Carrer, 

una iniciativa pedagògica pionera a nivell internacional  

 Del 8 al 12 de juny tindrà lloc un programa de taules rodones durant una 

setmana que comptarà amb la presència de diversos professionals de les arts 

de carrer 

 Les inscripcions són obertes a partir d’aquesta setmana per a les persones que 

no estudiïn el màster però els interessi la proposta 

 
Tàrrega – 21 d’abril de 2015. FiraTàrrega segueix impulsant el seu projecte formatiu, i dins 

del marc del Màster de Creació en Arts de Carrer impulsat per FiraTàrrega i la Universitat 

de Lleida ha obert aquesta setmana les inscripcions per al curs Actualitat del sector de les 

arts de carrer. La formació, amb una matrícula de 150 EUR,  es correspon amb el mòdul 4 

del Màster, però està obert a totes aquelles persones interessades en les arts escèniques, 

sense necessitat d’acreditar formació universitària prèvia. El curs consisteix en una setmana 

de conferències, organitzades en taules rodones temàtiques, que FiraTàrrega ha preparat 

conjuntament amb El Graner, Centre de Creació del Cos i el Moviment.  

Diversos professionals de les arts escèniques explicaran les seves experiències del dilluns 8 

al divendres 12 de juny al viver d’empreses Cal Trepat, des de diversos punts de vista: 

dilluns serà el torn de la comunicació amb Pepe Zapata (Tecknecultura) i Jordi Bordes 

(Recomana.cat); dimarts es parlarà de la producció creativa amb Guillermo Heras 

(Iberescena) i Cristina Alonso (El Graner Centre de Creació). Dimecres serà el torn dels 

artistes, amb la presència de l’artista de circ Joan Català i l’escenògraf Llorenç Corbella, i 

dijous Antoine Pickles, Glòria Juvé i Carla Rovira s’endinsaran en l’actualitat des de la 

vessant de l’educació i la investigació. Divendres serà el torn de les fires i mercats 

internacionals, amb presència de Denise Lafaurie (Festival Cràtère Surface, França), 

Antoine Pickles (CIFAS, Bèlgica), Tena Busquets (Festival Sismògraf d’Olot) i Jordi 



Duran (FiraTàrrega). Les jornades tancaran divendres 12 de juny amb l’assaig obert de la 

companyia Vero Cendoya que se celebrarà al Parc de Sant Eloi. 

El Màster de Creació en Arts de Carrer ha arrencat aquest curs la seva segona edició. La 

iniciativa pedagògica de FiraTàrrega és pionera en l’àmbit internacional. Els estudis tenen 

com a finalitat formar professionals de la creació a l’espai públic, i esdevenir un pont entre la 

formació i el mercat. El Màster es realitza cada dos anys i és un títol propi de la Universitat 

de Lleida (UdL). Consta de classes magistrals, pràctiques artístiques grupals i 

l’elaboració i defensa d’un projecte artístic individual que permet a l’alumne treballar la 

seva expressió a partir de les possibilitats del carrer.  

 

Més informació a www.masterfiratarrega.eu 

 

 
 
 
Aloma Vilamala / Ana Sánchez / Marc Gall  
Departament de premsa FiraTàrrega 
+34 933106044 
+34 616265626 
premsa@firatarrega.com 
www.firatarrega.com 

 

 

http://www.masterfiratarrega.eu/
mailto:premsa@firatarrega.com
http://www.firatarrega.com/

