ACREDITACIÓ DE PERIODISTES A LA LLOTJA EN LÍNIA
Per acreditar-vos com a periodistes per a fer el seguiment
de les activitats de La Llotja en Línia, envieu un correu a
media@firatarrega.com amb el "subject" Acreditació Premsa el
vostre nom, mitjà i email de contacte i us farem arribar les
claus d'accés a la plataforma.

LA LLOTJA EN LÍNIA 2020
FIRATÀRREGA PRO CATALAN ARTS

Seguint els protocols de seguretat amb motiu de la pandèmia,
La Llotja 2020 de FiraTàrrega es transforma en digital
i
ofereix un programa d'activitats professionals amb la
col·laboració
de
Catalan
Arts,
la
marca
d'internacionalització de l'Institut Català de les Empreses
Culturals, que eixampla la visibilitat de les companyies
catalanes
i
segueix
teixint
una
xarxa
de
relacions
internacionals
que
obrin
portes
a
contractacions
internacionals.

Què és La Llotja en Línia
La Llotja en Línia neix com un punt de trobada digital per
al sector, un mercat virtual que transcendeix el temps i
l'espai per donar servei més enllà dels dies de FiraTàrrega.
És una plataforma de serveis i un espai de relació i de
coneixement, d’accés registrat, que funciona mitjançant una
subscripció / acreditació que dóna accés a l’espai web
www.firatarrega.cat/professionals, amb 4 grans funcionalitats:


DIRECTORI de professionals del sector acreditats



CATÀLEG DE
registrats



SELECCIÓ: una curadoria de continguts suggerida
agents del sector i per la direcció de FiraTàrrega



UNIVERS: projectes agrupats segons àmbits professionals
i territorials

PROJECTES

que

aporten

els

professionals
per

A més l’usuari disposa d’eines que li permeten organitzar-se
el seu itinerari i li faciliten la navegació pels diferents
continguts:


Activitats professionals: activitats
mercat, de trobada i d'aprenentatge.



Eines de
l’encontre



Els meus preferits: eina que permet generar una
biblioteca
personal
amb
els
projectes,
els
professionals
i
les
seleccions
marcats
com
a
interessants.



Agenda PRO: agenda personal que permet seleccionar les
activitats on es vol participar i recull els projectes
d’interès.
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L'acreditació PRO de FiraTàrrega es converteix, doncs, en
una subscripció a La Llotja en Línia per a la temporada
2020-2021, per oferir accés als seus serveis, continguts i
activitats en qualsevol moment i des de qualsevol ubicació.

Acreditació Professional
Amb l'acreditació PRO de pagament els professionals entren a
formar part d'una comunitat dinàmica dissenyada per donar
servei permanent i poden presentar projectes propis de
l’àmbit artístic o de la gestió, contactar amb professionals
de tot el món, participar de la gran trobada professional
digital dels dies 9 i 10 de setembre 2020 i de les
activitats de mercat que es programaran en l’àmbit del
Circuit Nòmada a partir del primer trimestre de 2021.
Es mantenen els acords de col·laboració i convenis amb les
associacions professionals del sector, que estableixen
descomptes en les quotes d’acreditació per als seus
associats. Aquestes entitats són: AADPC, ADGAE, APCC, APGCC,
ISACS (IE), Outdoor Arts UK, PATEA, TTP, Without Walls (UK)
i la Xarxa Alcover. En el cas dels membres de les xarxes a
les quals pertany FiraTàrrega, els seus membres tindran
l’acreditació
gratuïta
(Plataforma
Arts
de
Carrer,
Circostrada, COFAE, IN SITU, Teatres en Xarxa i Mercats
Estratègics de Catalunya).

Inscripció de projectes
Un cop acreditats, els professionals tenen l’opció de
presentar els seus projectes artístics o de gestió per
compartir-los amb la comunitat i que entraran en un procés
de selecció. Ja sigui un espectacle, un festival, una eina,
un servei... l'acreditació permet inscriure un treball per
entitat que formarà part del catàleg de Projectes.

Activitats prèvies al 9 i 10 de setembre
La Comunitat PRO funciona des del mateix moment en què els
professionals s’acrediten. Abans de la trobada del 9 i 10 de
setembre, ja s’hi poden trobar:


BLIND DATES: FiraTàrrega buscarà entre les persones
inscrites aquelles que tinguin interessos comuns i es
comunicarà amb elles per posar-les en contacte. A
partir d'aquí, els professionals decideixen si enceten
una
relació
professional.
Per
poder
participar

d'aquesta activitat, cal haver registrat els projectes
abans del 20 d'agost.


LA SELECCIÓ DELS PRESCRIPTORS: diferents agents del
sector presenten un itinerari dinàmic de professionals,
projectes i activitats d'interès a la secció "Univers"
de la plataforma; FiraTàrrega, per la seva part també
proposa la seva "Selecció" temàtica de projectes.

Jornades del 9 i 10 de setembre de 2020
Durant les jornades del 9 i 10 de setembre de 2020
s’organitza el primer gran encontre de professionals de les
arts escèniques que consistirà en una trobada digital
internacional que inclourà presentacions de projectes,
trobades personals i activitats de coneixement i reflexió,
mitjançant la utilització de la nova web PRO de la Fira i
d'eines de videoconferència i documentació digital.
La Llotja en Línia arrenca la seva primera jornada
d'activitats professionals el 9 de setembre. Les sessions
seran obertes a tots els acreditats, fins a exhaurir
l'aforament virtual.
Algunes de les propostes que s’hi podran trobar, són:


PITCHINGS de projectes en procés de creació. Es faran 6
sessions de pitching, organitzades segons mercat i
idioma. Cada companyia seleccionada farà una breu
introducció del seu projecte que es complementarà amb
comentaris i preguntes formulades per un panell
d'experts del sector. En finalitzar la sessió, les
companyies participants i els professionals inscrits a
la sessió podran tenir una trobada per conèixer-se i
seguir la relació.



SPEAKERS CORNER: es tracta d’una tarima virtual
poder presentar idees i projectes (un festival,
espectacle, un centre formatiu o una aplicació).
espai per a descobrir novetats, idees originals
deixar-se sorprendre. Les sessions consistiran

on
un
Un
i
en

petites càpsules on cada "Speaker" podrà presentar com
millor
consideri
el
seu
projecte,
ja
sigui
interpretant, narrant o bé posant-lo en pràctica.


PRESENTACIÓ DEL CIRCUIT NÒMADA DE FIRATÀRREGA. El
Circuit Nòmada d’exhibició es posarà en marxa el primer
trimestre de 2021 en substitució d’una part de la
programació artística ordinària de la Fira, anul·lada a
causa de la pandèmia.



CONVERSA OBERTA. Hi haurà dues sessions de conversa
especialitzada en format webinar. Una titulada Per a
què serveixen les dades a l’àmbit de les arts
escèniques?
amb la intervenció de Ferran López,
director de Teknecultura i la moderació de Lau Delgado,
director executiu de FiraTàrrega. La segona, titulada
(In)Comunicació(n) en la qual conversaran Fernándo
Pérez (director d’Azkuna Zentroa), Rodrigo Cuevas
(artista) i Anna Giribet Argilès (directora artística
de FiraTàrrega)

I després, l’activitat professional continua:
el Circuit Nòmada 2021
A fi de contrarestar la caiguda de contractació artística
provocada per la pandèmia de la COVID-19 i per tal de
dinamitzar el mercat de les arts de carrer, FiraTàrrega
posarà en marxa, a partir de gener de 2021, el Circuit
Nòmada que vol implicar els agents programadors de Catalunya
i la resta de l'Estat espanyol en una xarxa d'exhibició de
propostes artístiques seleccionades per la Fira i que seran
programades en municipis de diferents territoris al llarg de
2021.
Aquesta oferta és l'equivalent a una part de la programació
artística suspesa en l'edició 2020 de la Fira i se
selecciona a partir de les dues convocatòries artístiques
obertes el 2019, així com de les propostes artístiques
aportades per les comunitats autònomes en conveni amb la
Fira i d'alguns espectacles que no s'han pogut programar en

diversos
mercats
confinament.

estratègics

de

Catalunya

durant

el

El projecte del Circuit Nòmada no és únicament una oferta
artística sinó que contempla activitats de dinamització del
mercat escènic i estratègies de vinculació amb l'espectador
i el territori. Els seus objectius són:


Promoure el treball artístic dels creadors/es.



Activar el mercat de les arts escèniques en l'àmbit
nacional i estatal, amb vinculacions internacionals.



Oferir una programació d'arts en viu i presencial a la
ciutadania.



Reforçar la presència de les arts de carrer i
espectacles de format no convencional en els municipis
i les programacions estables.



Crear
o
reforçar
vincles
esdeveniments i territoris.

professionals

entre

Altres projectes de l’àmbit professional
artístic desenvolupats al llarg de 2020


i

Suport a la Creació. A través del programa Suport a la
Creació, aquest 2020 FiraTàrrega acompanya 18 processos
de creació artística que tenen un ingredient clar de
recerca i d'innovació en l'àmbit de les arts de carrer
i l'espai públic i que integren relacions possibles
entre
artistes,
professionals,
mercat,
ciutat
i
ciutadania.
Des
de
l’àmbit
professional
estem
treballant amb una cinquantena de Còmplices de la
Creació,
persones,
institucions,
organitzacions,
empreses i equipaments interessats a participar amb
pressupost, espècies i coneixement per tal de fer
realitat els projectes artístics inclosos al programa.
Més informació a www.firatarrega.cat/suport-creacio



Programa Hivernem. FiraTàrrega i l'Institut Ramon Llull
impulsem el programa Hivernem per tal de fomentar la
recerca
en
l'escriptura
de
creacions
artístiques
vinculades a les arts escèniques i a l'espai públic.
L'objectiu
d'aquest
programa
és
contribuir
al
desenvolupament
de
processos
d'escriptura
en
les
millors
condicions
i
garantir
l'excel·lència
de
l'escriptura, la investigació i la creació. Els
creadors seleccionats reben 3.770 EUR, opten a tres
residències de treball amb les despeses pagades i
compten amb una mentoria individualitzada per part de
professionals
de
prestigi
reconegut
en
l'àmbit
d'actuació del projecte. La presentació pública del
treball final de recerca es farà en el context de
FiraTàrrega 2021 (del 9 al 12 de setembre). EN la
primera edició d’aquest programa s’han presentat 21
propostes i el veredicte es farà públic el 30 de
setembre de 2020. Més informació a www.firatarrega.cat/
beques-hivernem



Projecte europeu (Un)Common Spaces juntament amb 17
socis internacionals de la plataforma In-Situ. Aquest
projecte,
avalat
per
Europa
Creativa
(UE),
té
l'objectiu de donar suport al fort creixement de la
creació
a
l’espai
públic
a
escala
europea
per
reinventar
la
relació
entre
els
creadors
i
la
ciutadania. La mobilitat transnacional dels artistes i
una nova metodologia per a la creació de públics són
dues peces claus del projecte. Es realitzarà una
selecció
de
23
artistes
emergents
que
proposin
creacions relacionades amb el medi ambient. Cada un
dels 17 socis del projecte proposarà un artista i es
farà una convocatòria oberta per a incloure’n fins a 6
més. FiraTàrrega acollirà el Primer Laboratori Artístic
l’abril de 2021 per definir les necessitats dels
artistes associats, mitjançant una tutoria i una reunió
de socis. La participació de FiraTàrrega en aquest
projecte és possible gràcies al suport de l’Institut
Català de les Empreses Culturals (ICEC) que financia un
45% de l’aportació catalana al projecte. Més informació
a www.in-situ.info.

Programa d’activitats La Llotja en Línia
9 i 10 de setembre 2020
Dimecres, 9 de setembre de 2020
10:00

Benvinguda.

10:05

Sessió de Pitchings, amb 5 companyies en procés de creació que
s’adrecen al Mercat Internacional (Europa + Àsia).

10:35

Taula de Treball entre els representants de les 5 companyies i
els professionals interessats en els projectes artístics
exposats.

10:55

Conversa oberta: Para qué sirven los datos en el ámbito de las
artes escénicas. Especialista convidat: Ferran López (director
de Teknecultura). Moderació: Lau Delgado (director executiu de
FiraTàrrega). Sessió introductòria sobre les possibilitats que
ofereix una bona gestió de dades en l’àmbit de les arts
escèniques. Sessió en castellà.

11:45

Sessió de Pitchings, amb 5 companyies en procés de creació que
s’adrecen al Mercat de Parla Catalana.

12:15

Taula de Treball entre els representants de les 5 companyies i
els professionals interessats en els projectes artístics
exposats.

12:30

Speakers Corner. Presentació de projectes al Mercat de Parla
catalana.

13:15

Pausa.

15:00

Presentació del Circuit Nòmada de FiraTàrrega.

15:30

Sessió de Pitchings, amb 5 companyies en procés de creació que
s’adrecen al Mercat de Parla Castellana (Espanya + Amèrica
llatina).

16:00

Taula de Treball entre els representants de les 5 companyies i
els professionals interessats en els projectes artístics
exposats.

16:15

Speakers Corner. Presentació de projectes al Mercat de Parla
Castellana (Espanya + Amèrica llatina).

16:55

Comiat de la 1a jornada.

Dijous, 10 de setembre de 2020
10:00

Retrobament

10:05

Speakers
Corner.
Presentació
Internacional (Europa + Àsia)

de

projectes

al

Mercat

10:55

Conversa oberta: (In)Comunicació(n). Conversa entre Fernándo
Pérez (director d’Azkuna Zentroa), Rodrigo Cuevas (artista) i
Anna Giribet Argilès (directora artística de FiraTàrrega).
Conversa informal que abraça l’àmbit general i l’àmbit artístic
i
sectorial
sobre
la
incomunicació,
la
transmissió
intergeneracional
de
coneixement,
la
comunicació
entre
territoris i entre el propi sector escènic.

11:45

Sessió de Pitchings, amb 5 companyies en procés de creació que
s’adrecen al Mercat de Parla Castellana (Espanya).

12:30

Speakers Corner. Presentació de projectes al Mercat de Parla
Castellana (Espanya).

15:00

Sessió de Pitchings, amb 5 companyies en procés de creació que
s’adrecen al Mercat Internacional (Europa + EUA).

15:30

Taula de Treball entre els representants de les 5 companyies i
els professionals interessats en els projectes artístics
exposats.

15:45

Speakers
Corner.
Presentació
Internacional (Europa + EUA)

16:35

Tàrrega Tour. Sessió lúdica.

16:55

Comiat de les jornades.

de

projectes

al

Mercat

La Llotja en Línia
FiraTàrrega Pro Catalan Arts

Mitjans oficials de La Llotja en Línia

