
 
 

NOTA DE PREMSA 

L’oficina de Difusió Artística (Diputació de 
Barcelona) i FiraTàrrega promouen la programació 

d’arts de carrer a Catalunya a través de la  
formació de professionals 

 

La jornada, organitzada conjuntament entre la Diputació de Barcelona i FiraTàrrega, tindrà 

lloc el proper 19 de març a l’Auditori del CERC 

 

Aquesta iniciativa va destinada a responsables d’equipaments i tècnics municipals amb la 

finalitat d’apropar els espectacles de caràcter extraordinari a més ciutats del país 

 

Tàrrega – 18 de març.  FiraTàrrega no descansa. Aquest 2015, després d’haver iniciat amb èxit la segona edició del 

Màster de Creació en Arts de Carrer, continua el seu treball en la promoció i difusió d’arts de carrer en tots els àmbits: 

producció, exhibició i formació. En aquesta ocasió, la Fira col·labora amb l’Oficina de Difusió Artística (ODA) de la 

Diputació de Barcelona per engegar una jornada de formació per a professionals i tècnics del sector amb la finalitat de 

normalitzar la programació de les arts de carrer a Catalunya.  

 

Aquesta activitat per a conèixer més a fons els espectacles de caràcter extraordinari va oferir una primera sessió el passat 

5 de març en una vessant legal i tècnica, en què els inscrits van poder escoltar les ponències de professionals vinculats 

directament amb aspectes legals i de seguretat. El proper dia 19 de març a l’Auditori del CERC tindrà lloc la segona i 

última jornada d’aquesta iniciativa. FiraTàrrega proposa dues conferències i dues taules rodones de les 9 a les 14h amb 

l’objectiu de transmetre a tots els professionals inscrits la importància de les arts de carrer, una eina indispensable per 

mantenir viva la cultura del nostre país. La programació continuada d’aquest tipus d’espectacles és indispensable per a un 

creixement escènic equilibrat en relació amb altres disciplines, com pot ser el teatre de sala. 

 

CONFERÈNCIES 

FiraTàrrega inicia aquesta formació amb una conferència a càrrec de Jordi Planas, director de l’Escola Superior de 

Tècniques de les Arts de l’Espectacle de l’Institut del Teatre, de la Diputació de Barcelona. Planas avaluarà durant 

una hora i mitja la gestió dels riscos i la millora de la seguretat en l’organització d’espectacles de carrer davant l’allau de 

normatives per regular l’espai públic. La compatibilitat entre la seguretat dels esdeveniments al carrer i la llibertat de creació 



és possible.  

 

Jordi Duran, director artístic de FiraTàrrega és el segon ponent de la jornada. Amb una llarga experiència després de 4 

anys al capdavant de la Fira d’arts de carrer per excel·lència, Duran explicarà què passa avui a Europa. El director artístic 

oferirà un mapeig general de les tendències creatives en arts de carrer del continent. Els continguts i les experiències 

d’altres països seran els eixos centrals de la seva conferència. 

 

TAULES RODONES 

El debat i la participació també serà un tema d’importància durant la jornada. Els inscrits podran gaudir de dues taules 

rodones on algunes companyies i festivals rellevants explicaran en primera persona els seus consells i reflexions per a la 

programació d’aquest tipus d’espectacles. 

 

Nadala Fernandez, productora de la consagrada companyia Fura dels Baus, i Melissa Mustefaga, productora de la 

companyia de dansa Les Filles Föllen, exposaran els avantatges i els inconvenients d’aquest tipus de producció des de 

dues òptiques oposades: espectacles de gran i petit format. Per altra banda, Xavier Campón, del Teatre al Carrer de 

Viladecans; Pep Fargas, director artístic del Festival Lluèrnia d’Olot; i Enric Blasi, de la companyia La Baldufa i director del 

Festival Esbaiola’t clouran la cita amb la taula que porta per títol 10 raons per programar arts de carrer. Parlaran dels 

múltiples efectes beneficiosos de programar aquest tipus d’espectacles en un municipi. 

 

Amb aquesta jornada, FiraTàrrega pretén, conscienciar encara més el sector escènic per programar arts de carrer. Per a la 

Fira és imprescindible provocar un debat obert sobre la formació específica que requereixen aquests tipus d’espectacles i 

obrir-los a nous públics, nous municipis i nous professionals per assegurar el seu creixement. 

 
Més informació a  

www.firatarrega.com  
http://www.diba.cat/web/oda/cursos_jornades  
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