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Nota de premsa 

 

 

FiraTàrrega 2021 tanca la seva edició amb un 
92,57% d’ocupació dels espectacles 

 
 

► Les xifres globals registren un total de 21.586 localitats ocupades, de les quals un 74,17% 

correspon a la venda al públic i un 25,83% a entrades professionals. 

► Les tres Ciutats, amb Ciutat Trepat al capdavant, sumen un 93,5% d’ocupació i un total de 8.364 

entrades venudes. 

► El nou espai dedicat a La Paraula registra un 63,30% d’ocupació i 436 butaques reservades. 

 

Tàrrega, 17 de setembre de 2021. Acabada una nova edició de FiraTàrrega, ja es pot fer el balanç 

definitiu de les xifres d’ocupació. Al llarg de les quatre jornades de la Fira d’enguany les dades 

d’ocupació van anar en augment fins a arribar, acabat el dia 12 de setembre, a un 92,57% d’ocupació 

de l’aforament total de 23.319 localitats disponibles. Així, les xifres globals registren un total de 

21.586 localitats venudes, de les quals un 74,17% (16.011) correspon a la venda al públic i un 

25,83% (5.575) a entrades professionals. 
Pel que fa als tres grans espais delimitats de carrer que hem anomenat “ciutats”, els aforaments de 

gairebé totes les sessions de  Ciutat Trepat, Ciutat Reguer i Ciutat Piscina, s’han cobert i no s’han 

apreciat espais buits en les localitats dels espectacles. Així, les tres Ciutats sumen un 93,5% 

d’ocupació i un total de 8.364 entrades venudes. Encapçala el percentatge més elevat de visitants 

Ciutat Trepat, amb un 99,30% d’ocupació i 1.937 entrades venudes. Seguidament trobem Ciutat 

Reguer amb un 93,20% d’ocupació i 3.836 entrades i Ciutat Piscina amb el 88,50% de l’espai ocupat 

amb 2.591 localitats venudes. Des de l’organització es valora positivament aquesta nova experiència 

que ha registrat també alguns desajustos. Es tracta, doncs, d’un model a explorar i millorar. 
 

Una altra de les novetats d’aquesta edició era l’espai La Paraula que va reunir a la plaça dels 

Comediants fins a un 63,30% d’ocupació, amb 436 localitats venudes del total de 688 d’aforament, 

d’aquest espai dedicat a interpel·lar el públic a través de la música, la poesia i la conversa. Cal 

remarcar que una de les sessions programades en aquest espai es va haver de suspendre per causes 

alienes a l’organització.  
 

Quant a la zona d’acampada s’hi han allotjat un total de 537 usuaris amb un total de 202 

autocaravanes i furgonetes equipades. 
 

Altres xifres de FiraTàrrega 2021 

En referència a la participació artística, s'han dut a terme 207 sessions (de 55 propostes artístiques 

(48 companyies –23 de les quals formen part del programa Suport a la Creació–, 6 propostes de 

l’Espai la Paraula i l’espectacle Teiatròlics), on hi destaquen 17 estrenes. S'ha comptat amb la 

participació de 350 artistes provinents de 7 països, que han actuat en 27 espais 

d'exhibició diferents. 
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Enguany la Fira ha registrat un total de 766 professionals de 465 entitats de 23 països. 

D'aquests, 556 són catalans, 113 de la resta de l'Estat i 97 internacionals. La Llotja ha acollit un total 

de 40 expositors i 19 activitats, reunions i presentacions professionals. 

Les dates per a la propera edició de FiraTàrrega son del 8 a l’11 de setembre de 2022. 

 

Volem agrair a tots els periodistes la vostra col·laboració en la difusió de FiraTàrrega 2021.  

 

Servei de Premsa 

FiraTàrrega 

media@firatarrega.com 
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