
Còmplices de 
la Creació amb 
FiraTàrrega

Territori Creatiu és l’espai d’acompanyament, 
recerca, innovació i coproducció de processos 
de creació escènica, així com de capacitació 
professional, des d’on FiraTàrrega posa a 
disposició de creadors i professionals la 
seva expertesa i el seu coneixement en arts 
escèniques, arts de carrer i espai públic.
 
Dins de Territori Creatiu, el programa Còmplices 
de la Creació és una acció que té com a objectiu 
la generació d’aliances i sinergies amb altres 
organitzacions i equipaments, per tal que els 
projectes escènics puguin beneficiar-se de les 
millors condicions en el seu procés creatiu i en 
el seu aterratge al mercat escènic nacional i 
internacional.

Qui pot ser Còmplice de la Creació

Les persones, institucions, organitzacions, 
empreses i equipaments interessats a participar 
i sumar-se amb pressupost, espècies i 
coneixement als projectes inclosos al programa 
Territori Creatiu per dotar-los de solidesa i 
sostenibilitat.

De quina manera

Sumant-se a un dels 3 acords que proposem 
o pactant acords específics que s’ajustin als 
objectius de tots els agents involucrats.



1 - Acord de Coproducció

Dirigit a entitats amb capacitat econòmica que 
vulguin donar suport al procés de creació amb 
aportació dinerària abans de l’estrena.
 
Es demana

 
• Col·laboració d’un mínim de 5.000€ per donar 

suport a la producció o aportació en espècies 
per un valor equivalent o superior.

 

2 - Acord de Residència

Dirigit a centres de creació o espais amb capaci-
tat logística per acollir residències artístiques.
 

 
• Cessió d’espais per a residència, amb 

la recomanació de cobertura de costos 
d’allotjament i dietes.

• Oferta d’assajos oberts, presentacions 
de la producció en programes d’actes de 
l’equipament o ciutat, remunerats amb un 
cost mínim a pactar entre tots els agents 
implicats.

 

3 - Acord de Circuit  
de Distribució

Dirigit a entitats interessades a col·laborar en la 
mobilitat de qualsevol de les companyies selec-
cionades (programadors, distribuïdors, xarxes, 
institucions...).
 

 
• Precompra d’actuacions abans de l’actuació

a FiraTàrrega a un preu amb descompte 
establert per la companyia amb vistiplau de 
FiraTàrrega.

 

Contrapartides

Els Còmplices de la Creació esdevenen entitats 
preferents de FiraTàrrega, a les quals s’ofereix*
 
• Constar com a Còmplice a les diverses 

plataformes de difusió de Fira.

• Rebre informació de totes les activitats que 
es generin durant el procés de creació, amb 
invitació a participar-hi per intercanviar idees 
i enriquir el procés de creació (residències, 
assaigs oberts, presentacions...).

• Invitació a les trobades de Còmplices de la 
Creació que s’organitzin des de FiraTàrrega.

• Participació preferent a l’edició de setembre 
de FiraTàrrega.

* A partir de la confirmació de l’acord i en funció del grau de col·laboració 
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