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Nota de premsa  

 

FiraTàrrega fa una crida a persones 

interessades a participar en  

processos de creació escènica  
 

 
► L’Escamot FiraTàrrega serà un cens de ciutadania 

interessada a participar en processos de creació escènica, 

de voluntariat o d'opinió, entre altres.  

 

► Entre les primeres crides de l'Escamot FiraTàrrega hi ha 

les dels artistes Sergi Estebanell (abril) i la de Joan 

Català (maig) que busquen col·laboradors per les creacions 

que estan preparant i que formen part dels programes 

Hivernem i Suport a la Creació.  

 

 

Tàrrega, 20 d’abril de 2022. FiraTàrrega busca persones que estiguin 

en sintonia amb tot allò que passa al seu voltant i vulguin posar el 

seu granet de sorra en processos de creació i de representació 

artística i conèixer de prop els engranatges d’aquest mercat 

internacional de les arts escèniques. Així, la Fira obre un cens 

de persones interessades a participar en processos de 

creació escènica, de voluntariat o d'opinió, entre altres. Això vol 

dir, per exemple, ajudar els artistes a desenvolupar els seus 

espectacles o participar activament en la seva representació, ajudar 

l'organització en tasques de suport no remunerades, participar en 

enquestes d'opinió i/o valoració... 

Les persones que hi estiguin disposades s’inclouran en un llistat 

d'adreces i rebran butlletins informatius cada cop que hi hagi alguna 

acció a desenvolupar, on s'explicaran les condicions específiques 

per participar-hi. 

Apuntar-te a l'Escamot FiraTàrrega es pot fer mitjançant aquest 

formulari. El fet d'inscriure's no obliga a res, més enllà de rebre 

informació sobre les demandes de voluntariat o participació de 

FiraTàrrega. 

Crides actives 

Entre les crides actives actualment hi ha la col·laboració en el nou 

espectacle de Joan Català. L'artista està preparant l'espectacle 

Idiòfona dins el programa Suport a la Creació, que s'estrenarà el 

2023. Una peça de carrer on coincideixen una idea d'artesania 

https://forms.gle/K4NB9uy2DAwrHecg9
https://forms.gle/K4NB9uy2DAwrHecg9
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escènica del moviment i la manipulació d'objectes (tubs de ferro), 

amb la construcció d'una instal·lació sonora on la implicació amb 

l'audiència és primordial. 

El Joan necessita la participació d'unes 30 persones, de 25 a 75 

anys, el divendres 20 de maig 2022 de 17:30 a 19:30h, a la Nau 18 de 

Cal Trepat, per fer proves amb els materials. Cada persona tindrà un 

tub a les mans i es dedicaran a «jugar-hi» i a experimentar diferents 

possibilitats: arrossegar, picar, elevar, fer sonar, apilar, 

incrustar en l'espai, deambular... Les persones interessades es poden 

inscriure a través d'aquest formulari. 

D'altra banda, entre les crides que s'han dut a terme fins ara, 

destaquem la de Sergi Estebanell, un artista que va ser seleccionat 

al programa Hivernem de FiraTàrrega i està fent recerca per a la 

creació d'un espectacle de carrer al voltant de conceptes com la por 

i la llibertat. La crida duta a terme els dies 20 i 21 d'abril ha 

consistit en la col·laboració de persones a partir de 8 anys que han 

aportat les seves opinions. Estebanell comenta que "l'experiència ha 

estat sorprenent i ha cobert amb escreix les expectatives que tenia. 

La gent que ha vingut s'ha obert d'una manera molt profunda compartint 

les seves pors més personals. Molt feliç d'aquesta participació i 

engrescat a seguir endavant". 

Més informació al nostre web: https://www.firatarrega.cat/escamot/  

 

Servei de Premsa 
FiraTàrrega 

media@firatarrega.com 
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