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La Fira Mediterrània de Manresa rep el Toni d’Honor 2022 

15/01/2022 

Els Tonis de Taradell van atorgar el Toni d’Honor 2022 a la Fira Mediterrània de Manresa, per la tasca 

que el mercat manresà duu a terme en la preservació i exportació de la cultura popular de la 

mediterrània, posant especial èmfasi en aspectes com l’associacionisme, entre d’altres. L’acte de 

lliurement del premi va tenir lloc el 15 de gener, al Centre Cultural Costa i Font de Taradell, just abans 

de l’encesa de les Fogueres de Sant Antoni i el Tast del Porc, dues de les activitats incloses a la 

celebració de la Festa dels Tonis, que se celebra cada any al voltant del dia de Sant Antoni Abat (17 

de gener). 

El guardó del Toni d’Honor es va instaurar fa uns anys en el marc d’aquesta celebració com a 

reconeixement a persones, empreses, associacions o institucions que mitjançant el seu treball fan 

difusió dels elements socials i culturals catalans. Fins ara, el guardó ha recaigut a la Casa Tarradellas, 

Òmnium Cultural, el programa de televisió Espai Terra, la Unitat Muntada de la Guàrdia Urbana de 

Barcelona, el Club Súper 3, la revista Descobrir Catalunya (de Sapiens Publicacions), el programa El 

Foraster de TV3, la Fundació La Fageda i el Museu Industrial del Ter. En relació al premi atorgat a la 

Fira Mediterrània, la Comissió dels Tonis destaca que les entitats com la Fira “ens encoratgen a 

continuar als que ens dediquem a mantenir la cultura i les tradicions vives dels pobles”. 

A Taradell les festes de Sant Antoni Abat se celebren des de fa més de 30 anys, en homenatge a les 

tasques de pagès i sobretot als animals de peu rodó que antigament ajudaven en algunes feines del 

camp (dels quals n’és patró el Sant). La Comissió dels Tonis Taradell és l’entitat organitzadora que 

des dels inicis de la celebració s’ha encarregat de recuperar i restaurar carros i carruatges, selles i 

guarniments i ha recopilat una important col·lecció de material que ha convertit la Festa dels Tonis 

en un veritable museu al carrer del patrimoni i les tradicions catalanes. Tots aquests materials es 

conserven i estan exposats a l’espai l’Alzinar de la Roca, a Taradell. 

L’acte principal de la festa és el Passant dels Tres Tombs, però també es duen a terme altres activitats 

destacades, com exposicions, tallers, les fogueres de Sant Antoni, el tast del porc, el pregó i la 

proclamació de la figura de l’hereu de Taradell, entre d’altres. La Festa dels Tonis forma part des del 

2012 del Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya i està catalogada com a Festa tradicional 

d’interès nacional. 
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Fira Mediterrània participa a l’assemblea de la PAC 

20/01/2022 

El 20 de gener es va celebrar assemblea de la Plataforma Arts de Carrer i Fira Mediterrània de 

Manresa hi va participar. Durant la reunió, que es va celebrar de forma virtual, es va fer un repàs de 

les activitats dutes a terme durant el 2021 i es van fer propostes de cara al 2022. 

 

 

Fira Mediterrània assisteix a la presentació de Territori Creatiu 2022 de 

FiraTàrrega 

21/01/2022 

La Fira Mediterrània de Manresa va assistir el 21 de gener a la presentació del Territori Creatiu de 

FiraTàrrega. Es tracta d’un espai d’acompanyament, recerca d'innovació i coproducció de processos 

creatius, però també de capacitació professional per a creadors i professionals, i de vinculació amb 

la ciutadania i el territori.  

Durant l’acte també es van presentar les 23 companyies artístiques seleccionats per formar part 

d’aquest programa (Sound de secà, Cia. Pagans, Roger Bernat i Projecte Ingenu, entre altres). 
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Fira Mediterrània assisteix a la presentació dels programes de suport a la 

creació de La Marfà, amb qui comparteix diversos projectes 

25/01/2022 

La Marfà – Centre de Creació Musical va presentar el 25 de gener els artistes i formacions vinculades 

als programes de suport a la creació i la producció musical de la temporada. Coincidint amb el desè 

aniversari de l’equipament, el centre ha impulsat una quinzena de projectes mitjançant el programa 

d’acompanyament artístic, les ajudes per a primers enregistraments, les residències internacionals 

de creació, el programa d’orquestra resident i les coproduccions d’espectacles. Fira Mediterrània de 

Manresa, que comparteix diversos projectes amb La Marfà inclosos en la darrera categoria, va 

assistir a la presentació. 

Els projectes inclosos al programa de coproduccions, compartits amb Fira Mediterrània són 

l’espectacle Trencadís, de l’Orquestra de Músiques d’Arrel de Catalunya (OMAC), dirigit per Dani 

López, amb la cantant Anna Ferrer com a convidada, i sota la direcció escènica de Martí Torras, i que 

va ser espectacle inaugural de la darrera edicio de la Fira, i el projecte Nio, del cantant, compositor i 

intèrpret de kora, el senegalés Momi Maiga. Finalment, la darrera coproducció, compartida també 

amb Mallorca Literària, Le Silo i l’Institut Ramon Llull, és el projecte Ficus Indica, amb els artistes 

occitans Rodin Kaufmann i Loís Pezet, la catalana Azucena Momo i la mallorquina Maria Hein.  

Des de l’any 2020, la creació musical és l’aposta estratègica del projecte de La Marfà, un equipament 

gironí de referència en el sector musical que, després de 10 anys dedicats a la formació, la divulgació 

i a la creació musicals, segueix prioritzant aquest darrer àmbit, consolidant-se com un centre de 

creació musical a nivell nacional. 
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Fira Mediterrània acompanya Pol Jiménez al Creative Labs de FiraTàrrega 

03/02/2022 

Fira Mediterrània de Manresa va acompanyar a principis de febrer al coreògraf i ballarí Pol Jiménez 

durant la seva participació a la Creative Labs de FiraTàrrega, una trobada en línia entre agents 

culturals de les arts escèniques d’àmbit internacional amb professionals del sector i creadors 

catalans. Pol Jiménez hi va participar per presentar Lo faunal, coproducció de la Fira estrenada 

durant la darrera edició del mercat manresà, inclosa a l’Obrador d’arrel de la Fira, el programa de 

suport als artistes que exploren nous camins a partir de l'arrel i la cultura popular. 

A la trobada, organitzada en col·laboració amb Catalan Arts, hi van participar 28 promotors 

internacionals, quatre companyies catalanes amb projectes adreçats al mercat exterior i quatre 

programadors còmplices del seu treball, que coneixen bé les seves produccions i han col·laborat amb 

elles. 

 

 

Fira Mediterrània dona suport a la convocatòria de Testimoni Escènic de 

Cal Gras 

7/02/2022 

Fira Mediterrània de Manresa va donar suport en la difusió a la convocatòria de la 18a edició de 

Testimoni Escènic, programa en suport a la creació d'arts escèniques, impulsat per Cal Gras, 

residència d'artistes i Pobles Creatius (xarxa de municipis de la Catalunya Central). 

El programa va oferir residències gratuïtes a projectes escènics en la fase final de producció a canvi 

de 3 preestrenes que s'integraran al Circuit Preestrenes entre els mesos d'abril i maig de 2022. La 

convocatòria es va tancar el 7 de febrer. 
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Fira Mediterrània assisteix a l’Espai de Carrer de Viladecans 

08/02/2022 

Fira Mediterrània de Manresa va assistir el 8 de febrer a l’Espai de Carrer, la jornada tècnica per a la 

contractació d’espectacles d’arts de carrer que se celebra al Cubic de Viladecans. L’objectiu 

d’aquesta activitat és fomentar la contractació d’espectacles de carrer en circuits com ara les festes 

majors, i connectar companyies, tècnics municipals i programadors. Durant tot el matí, les dotze 

companyies seleccionades van oferir 20 minuts d’actuació als programadors assistents. 

L’Espai de Carrer és una coproducció del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 

mitjançant l’Àrea de Mercats de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), l’Ajuntament de 

Viladecans i el Festival Internacional de Teatre i Animació Al Carrer de Viladecans, que compte amb 

la col·laboració de Cultura-Diputació de Barcelona. 

 

 

Fira Mediterrània participa a la reunió amb joves del Pla d’impuls a la 

dansa 

14/02/2022 

El 14 de febrer es va celebrar una reunió amb els joves que es volen dedicar professionalment a la 

dansa i tenen interès per treballar creativament amb l'arrel, seleccionats per formar part d'una de 

les accions d'acompanyament a la creació del Pla d'impuls de la dansa d'arrel. Durant la reunió, a la 

qual va participar el director artístic de Fira Mediterrània, Jordi Fosas, es van compartir experiències 

i es va marcar el full de ruta dels propers mesos. Aquests joves creadors no es trobaven des de la 

darrera edició de Fira Mediterrània. 
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Fira Mediterrània assisteix a la junta i assemblea de Cofae, en el marc de 

FETEN 

16/02/2022 

Fira Mediterrània de Manresa va assistir a l’edició 2022 de FETEN, la Fira Europea d’arts escèniques 

per a nens i nenes de Gijón, per tal de participar a la reunió de la junta i l'assemblea ordinària de 

Cofae (Coordinadora de fires d'arts escèniques de l’Estat espanyol), de la qual n'és membre. Durant 

les trobades amb Cofae, es va treballar en la memòria i tancament del 2021 i es van apropar els nous 

projectes i activitats que es duran a terme aquest any. 

Aquest any FETEN, un dels principals punts de trobada per als professionals del sector infantil de les 

arts escèniques a Espanya, es va celebrar del 13 al 18 de febrer. La seva característica distintiva és 

ésser un esdeveniment ciutadà que serveix com a laboratori en viu de les preferències i tendències 

dels públics actuals i futurs de l’escena espanyola. Les companyies programades es trien per la seva 

qualitat i caràcter novedós, intentant oferir una mostra àmplia de tècniques i formats diversos, amb 

representació de tots els territoris de l'Estat. L’oferta de FETEN atrau cada any a representants del 

sector a nivell nacional i internacional. 

 

 

Fira Mediterrània, present a la Trobada de Dones al Capdavant de Cultura 

25/02/2022 

El 25 de febrer la gerent de Fira Mediterrània, Lídia Hinojo, va assistir a la primera Trobada de Dones 

al Capdavant de la Cultura, organitzada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 

celebrada a l’espai cultural Roca Umbert de Granollers.  
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Fira Mediterrània assisteix a la gala dels Premis Enderrock 

03/03/2022 

El 3 de març, Fira Mediterrània va assistir a la gala de lliurament dels Premis Enderrock. Durant la 

vetllada van rebre guardons l’entitat Cases de la Música, sòcia de la Fira amb l’orgabnització de l’Off 

Estepa Mediterrània i que va rebre el Premi Enderrock Estrella per la tasca de suport que due a terme 

amb el músics emergents, i El Pony Pisador, grup que va actuar a la Fira durant l’edició anterior, i 

que va rebre el premi a la Millor Cançó de Folk. 

 

 

 

Joves del Pla d’impuls fan estada a L’Espona de Rubí  

04/03/2022 

Els joves becats dins el Pla d'impuls a la dansa d'arrel per realitzar estades de formació i 

perfeccionament van fer una estada de tres dies a principis de marça a L'Espona - Centre de la Dansa 

Tradicional Catalana de Rubí.  

 

https://www.facebook.com/hashtag/premisenderrock?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXOmdq0_TR21MN2aCttjZqhg11fSeKLfiS2hjDGaC2U6o4LrG8-nNBaMnLyE3w8iA19YH_a8eR9FTEguGmQyha60kPkiOE4xK--vXJH7etLkCXoz1adbm4M0gBrvQI1yrY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057585844507&__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057585844507&__tn__=-%5dK*F
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Fira Mediterrània participa a la Trobada d’agents de cultura popular de la 

Selva 

17/03/2022/03 

Fira Mediterrània de Manresa va participar el 17 de març a la Trobada d’agents vinculats a la cultura 

popular de la Selva organitzada per Selva Cultura. La trobada tindrà lloc per la tarda a la Casa de la 

Paraula de Santa Coloma de Farners i també va comptar amb la participació del Festival Ésdansa, 

el Festival Càntut, la Colla gegantera de Caldes de Malavella Gegants de Caldes i l’Esbart Joaquim 

Ruyra. 

Aquesta activitat va consistir en un espai de trobada dels agents i dels projectes del territori durant 

la qual van poder conversar amb altres propostes inspiradores que parteixen de l’arrel tradicional 

com a mitjà d'expressió i difusió, com és el cas de la Fira Mediterrània. Durant la jornada es van 

presentar  iniciatives culturals del territori des d'un enfocament pràctic i es van explorar sinèrgies de 

treball i col·laboració entre els assistents. La jornada estava adreçada a personal tècnic dels àmbits 

de cultura, festes, joventut, ciutadania i participació; juntes directives i persones associades a 

entitats culturals. 

En els darrers anys, Selva Cultura ha impulsat diferents projectes vinculats a les arts escèniques, 

visuals i la música, però que, fins ara, no s'han connectat amb l'escena de patrimoni o de cultura 

popular. Aquesta nova línia de treball vol avançar en paral·lel amb la comunitat d'agents vinculats a 

la cultura i  posar en valor el sector cultural-creatiu en totes les seves manifestacions artístiques i 

llenguatges creatius. 

Aquest projecte forma part del Programa comarcal per l’impuls integral de la cultura com element 

de desenvolupament local als municipis de la Selva i vol ser una eina més dirigida a posar en valor la 

cultura com a mitjà per fomentar la dinamització econòmica i social dels municipis selvatans que 

compta amb el suport de la Diputació de Girona. 

 

.  

 

https://www.selvacultura.cat/
https://esdansa.cat/
https://www.cantut.cat/
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Jordi Fosas modera una taula rodona sobre tradició i modernitat a Dansa 

Metropolitana 

19/03/2022 

Dissabte 19 de març, el director artístic de Fira Mediterrània de Manresa, Jordi Fosas, va moderar la 

taula rodona “Confluències / influències (La tradició esdevé moderna)” del cicle Dansa 

Metropolitana, organitzada per l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB). L’activitat, que va tenir lloc 

al Centre d’Arts Santa Mònica (Barcelona) a les 12 h, va comptar amb la participació d’alguns artistes 

presents a la darrera edició de la Fira i inclosos a l’Obrador d’arrel (el programa amb que la Fira dona 

suport als creadors que exploren nous camins a partir de l'arrel i la cultura popular). És el cas de Lara 

Brown, Laia Santanach i Toni Jodar i Beatriu Daniel (Explica dansa). També van intervenir Andrea 

Jiménez (Ancorae), que va actuar a l’edició 2020 de la Fira, i Luz Arcas (La Pharmaco). 

Es tracta de creadors que han treballat propostes basades en la investigació de la memòria, buscant 

empremtes, arrels, acostant-se als imaginaris compartits, als relats comuns de diverses generacions, 

mitjançant la recuperació i/o la revisitació de la tradició, des d'un punt de vista actualitzat, i amb les 

tècniques i la mirada de la dansa contemporània. Durant la taula rodona van parlar dels seus 

processos creatius, els seus punts de partida i els seus descobriments. 

Un cop acabada la xerrada, va tenir lloc una petita intervenció ballada de Lo Faunal, de Pol Jiménez, 

una proposta que també forma part de l’Obrador d’arrel de la Fira. 

 

 

  

https://www.dansametropolitana.cat/ca/espectacles/taula-rodona
https://www.dansametropolitana.cat/ca
https://www.dansametropolitana.cat/ca
https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/ca/icub
https://artssantamonica.gencat.cat/ca/
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Fira Mediterrània assisteix a la Mostra d’Igualada i participa a les reunions 

ràpides 

31/03/2022 

La Mostra d’Igualada, la fira d’espectacles infantils i juvenils, va celebrar del 31 de març al 3 d’abril 

la seva 33a edició. Fira Mediterrània de Manresa va assistir-hi per participar a la Mostra PRO Catalan 

Arts, punt de trobada dels professionals del sector, que es va tornar a celebrar al Museu de la Pell. 

D’entre totes les activitats adreçades als professionals, destaquen les reunions ràpides de dissabte, 

en què la Fira es va reunir breument amb vuit de les companyies que van sol·licitar-ho prèviament. 

La Mostra va apostar en l’edició 2022 per una programació per a tots els públics, amb un ampli 

ventall de disciplines artístiques (teatre, dansa, circ i clown, música, titelles, instal·lacions) i una 

mirada oberta i crítica al món. La programació va acollir 47 espectacles, 10 estrenes i més d’un 

centenar de funcions en 14 espais de la ciutat. 

 

 

  

https://www.mostraigualada.cat/ca/inici.html
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Fira Mediterrània participa a la reunió de socis del FWMF a Portugal 

08/04/2022 

Fira Mediterrània de Manresa va participar el 8 d’abril a la reunió de socis del Forum of Worldwide 

Music Festivals (FWMF) que es va celebrar a Àgueda (Portugal), coincidint amb la 26a edició de 

la Mostra Outonalidades. Va ser la primera reunió presencial que se va celebrar després de dos anys 

de trobades virtuals per les restriccions de mobilitat que es van imposar durant els mesos més crítics 

de la pandèmia. 

L’FWMF és una xarxa de festivals especialitzats en música global i cultures locals, amb especial 

atenció a ritmes urbans i expressions tradicionals, tenint molt present el procés creatiu i el patrimoni 

musical col·lectiu. 

La Mostra Outonalidades, que organiza D’Orfeu (un dels socis internacionals de Fira Mediterrània), 

es va celebrar els dies 8 i 9 d’abril i va incloure les actuacions de deu artistes portuguesos que més 

endavant van formar part d’Outonalidades, esdeveniment que va comptar a finals de novembre 

amb l’actuació de Marc del Pino i Sílvia Murillo, gràcies als acords amb la Fira, i el suport 

del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

 

  

https://www.fwmf.world/
https://www.fwmf.world/
https://www.dorfeu.pt/noticias/2022/mostra-outonalidades-2022/
https://cultura.gencat.cat/
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Fira Mediterrània assisteix a la roda de premsa del Grec 

27/04/2022 

Fira Mediterrània de Manresa va assistir el 27 d’abril a la roda de premsa de presentació del Grec 

Festival de Barcelona 2022. Durant l’acte, el director Cesc Casadesús va recordar la visita que Fira 

Mediterrània va fer a Montserrat l'endemà de tancar la 24a edició, per implicar l'Escolania de 

Montserrat en la proposta Seises d'Israel Galván, una de les coproduccions que compartides entre 

Fira i Grec. L'altre, és 4132314, de Cocanha, Los Sara Fontán i Tarta Relena, proposta que també 

compta amb la implicació de Fabra i Coats i Tradicionàrius. 

 

 

 

Presentació de Fira Mediterrània als tècnics de la comarca del Bages 

27/04/2022 

El 27 d’abril, Fira Mediterrània va anar a Súria per presentar la Fira als tècnics de Joventut de la 

comarca del Bages. 

 

 

https://www.facebook.com/Grec.Festival.Barcelona/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/Grec.Festival.Barcelona/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/EscolaniaMont?__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/EscolaniaMont?__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/cocanha.bal?__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/tartarelena/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/fabraicoats?__tn__=-%5dK*F
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Fira Mediterrània parla de la seva activitat a la Fira de Titelles de Lleida 

28/04/2022 

Des del 29 d’abril i fins l’1 de maig es va celebrar la 33a edició de Fira de Titelles Lleida, organitzada 

pel Centre de Titelles de Lleida i l’Ajuntament. Durant quatre dies, amb la programació d’aquesta 

plataforma de mercat i difusió artística per als professionals del sector, els carrers, places i teatres 

de la ciutat es van complir de propostes artístiques relacionades amb el món dels titelles. Fira 

Mediterrània de Manresa va assistir-hi per conèixer les novetats artístiques i per presentar la Fira en 

el marc de les 14s Jornades Tècniques, que es van celebrar divendres 29 d’abril al Conjunt 

Monumental Turó Seu Vella. Les Jornades van concentrar les activitats de reflexió, debat i 

presentacions entorn al món dels titelles adreçades als professionals acreditats. 

La Fira de Titelles de Lleida és el principal punt de trobada a Catalunya per a les entitats creatives, 

divulgatives o professionals relacionades amb aquest camp artístic, sense minimitzar la importància 

del valor festiu que comporta la presència del públic als espectacles programats. La Fira congrega 

cada any una mitjana de vint companyies i més de 300 professionals acreditats. 

 

 

https://firatitelles.blogspot.com/
http://www.titelleslleida.com/
https://www.paeria.cat/cat/index.asp
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Presentació de les propostes de l’Obrador d’arrel, a la trobada de 

programadors de l’SPEEM 

04/05/2022 

Fira Mediterrània de Manresa va participar a principis de maig a la Trobada de programadors 

organitzada per l’SPEEM (Sistema d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya) per presentar 

l’Obrador d’arrel de la Fira, el programa d’acompanyament als artistes que exploren nous camins a 

partir de l’arrel i la cultura popular. A la trobada, que es va celebrar en línia, també es va presentar 

el Mercat de Música Viva de Vic, la Fira de Música Emergent i Familiar de Vila-seca i FiraTàrrega. 

L’SPEEM és una xarxa integrada per teatres i auditoris de tot el territori creada amb l’objectiu de 

consolidar l’activitat cultural als municipis catalans i de distribuir-la homogèniament, per tal de 

garantir el dret de la ciutadania d’accedir en condicions d’igualtat a la cultura. 
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Reunions ràpides a FiM Vila-seca 

06/05/2022 

Fira Mediterrània de Manresa va assistir a l’edició 2022 FiM Vila-seca, la fira professional dedicada a 

la música emergent i als espectacles musicals familiars fets a Catalunya. L’activitat professional es va 

celebrar el 6 de maig, al Castell de Vila-seca, en format presencial i va combinar showcases amb 

pitchings, speed meetings, mentories express, taules de debat i espais de trobada. Fira 

Mediterrània va participar activament en les sessions de reunions ràpides. 

La FiM s’adreça tant al sector professional com al públic amb inquietuds per conèixer l’estat de la 

creació en aquests àmbits musicals. Va renéixer al 2021,  després de 5 anys d’aturada però amb setze 

edicions a l’esquena, en un moment complex per al sector, que feia molt necessari el suport a la 

música en viu. La resposta del públic i del sector professional va ser molt positiva, amb 5.000 

assistents, 360 professionals i 34 projectes musicals. Enguany la FiM encarava una nova edició amb 

la voluntat de recuperar la presencialitat i el directe, i de consolidar el seu espai com a cita 

professional i epicentre i pol de dinamisme de l’escena emergent i familiar. 
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Sessió del Pla d’impuls a la dansa d’arrel amb Pol Jiménez i Bruno Ramri 

07/05/2022 

El 7 de maig es va dur a terme una sessió de treball amb els ballarins i coreògrafs Pol Jiménez i Bruno 

Ramri, que van presentar a l’edició 2021 de Fira Mediterrània Lo faunal, proposta inclosa a l’Obrador 

d’arrel. En aquesta activitat van participar els joves que es volen dedicar de forma professional a la 

dansa i que tenen interès en l’arrel com a motor creatiu, i ho van fer dins les accions 

d’acompanyament del Pla d’impuls a la dansa d’arrel. 

 

 

Presentació de La Llançadora, xarxa de dansa d’arrel de la Catalunya 

Central 

12/05/2022 

Amb l’objectiu de sumar esforços i recursos, els esbarts Sant Jordi de Gironella, el Dansajove de 

Navàs i el Vila de Sallent, juntament amb els respectius ajuntaments, han creat el projecte de la 

Llançadora, la Xarxa de dansa d'arrel de la Catalunya Central. El projecte té tres àmbits d'intervenció: 

la creació d'una proposta escènica, un projecte pedagògic i la programació d'activitats comunitàries. 

Pel que fa a la proposta escènica, la Llançadora ha treballat en el muntatge Fiblades, un espectacle 

de dansa-teatre que forma part del Pla d'impuls a la dansa d'arrel. La proposta tracta sobre el llegat 

de les colònies tèxtils i es va estrenar el 18 de juny a Sallent. Fira Mediterrània va participar a la 

presentació a la premsa de La Llançadora, celebrada el 12 de maig a la Fàbrica Nova de Sallent. 
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Cases de la Música va organitzar un taller sobre com aprofitar la 

participació dels artistes a Fira Mediterrània 

26/05/2022 

Dijous 26 de maig a les 19h va tenir lloc al Centre de Creació Musical de Casa la Música de Manresa 

el taller “Aprofita al màxim la participació a la Fira Mediterrània”, organitzat per Cases de la 

Música. Aquesta activitat va anar a càrrec de Sandra Martínez, adjunta a la direcció artística de la 

Fira, i Anna Vilanova, responsable de l’Àrea de Professionals, que van explicar com poden generar 

interès les propostes musicals dels artistes i com presentar-les als diferents professionals de la 

indústria que participen al mercat manresà. El taller va ser gratuït i es va fer de forma presencial 

però també es va poder seguir en línia.  
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Cap de setmana a les Terres de l’Ebre dels joves becats pel Pla d’impuls a la 

dansa d’arrel 

27/05/2022 

Els joves becats per fer estades de formació i perfeccionament en l’àmbit de la dansa d’arrel 

tradicional, organitzades pel Pla d’impuls a la dansa d’arrel, van estar des de divendres 27 de maig i 

durant tot el cap de setmana a les Terres de l’Ebre. Divendres, de la mà de l’Institut Ramon Muntaner 

(IRMU), a Móra la Nova, els joves van poder participar en una sessió formativa i van assistir a la 

presentació de diferents 

projectes de recerca vinculats a la 

dansa tradicional, així com de 

l’Inventari de Danses Vives, i a la 

inauguració de Litterarum, la fira 

d’espectacles literaris de Mora 

d’Ebre. Dissabte 28 de maig van 

seguir la formació a Lo Planter de 

Tortosa, i diumenge van acabar 

les activitats amb Carlos 

Martorell, que els va donar a 

conèixer el seu treball vinculat a la 

tradició i la intel·ligència artificial, 

i amb Roberto Olivan, que els va 

parlar de Deltebre Dansa, el 

festival de dansa contemporània 

que dirigeix. 

 

Fira Mediterrània, a la presentació del Dansàneu  

13/06/2022 

Fira Mediterrània va assistir el 13 de juny a la presentació de l’edició 2022 del Dansàneu, que va tenir 

lloc al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC). La Fira continua fent xarxa amb el Festival de 

Cultures del Pirineu des del programa d’acompanyament Obrador d’arrel.  
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Fira Mediterrània dona suport a la jornada professional sobre la participació 

femenina en la construcció de la tradició organitzada per la Direcció General 

de Cultura Popular i Associacionisme Cultural i Roca Umbert 

15/06/2022 

El 15 de juny, de 9 h a 14 h, va tenir la jornada professional “Rastres en femení, el patrimoni i la 

memòria popular oblidada”, organitzada per la Direcció General de Cultura Popular i 

Associacionisme Cultural de la Generalitat de Catalunya i Roca Umbert Fàbrica de les Arts, amb el 

suport de l'Institut Català de les Dones i la Fira Mediterrània de Manresa. Els objectius de la jornada 

van ser revisar els processos de construcció de memòria, tradició i patrimoni en clau feminista i de 

gènere, posar en valor l’aplicabilitat de la recerca etnològica i compartir bones pràctiques de 

participació de dones en la construcció d’una memòria no masculinitzada. La jornada va ser gratuïta 

i va tenir lloc presencialment a la seu de Roca Umbert, a Granollers, tot i que també es va poder 

seguir en línia.  

Durant l’activitat, que va agafar el relleu de la jornada celebrada l'any 2020 "Gegantes i diablesses, 

trencant estereotips sexistes en la cultura popular", es van presentar ponències i experiències que 

reflecteixen casuístiques concretes sobre la recuperació de la memòria i proposen camins de 

correcció a desigualtats de gènere. 

Els continguts de la formació van ser pensats per ser una eina útil per a la reflexió i la gestió 

d’esdeveniments culturals de caràcter local. La jornada s’adreçava de manera preferent a personal 

tècnic dels àmbits de cultura, festes, igualtat, joventut, ciutadania i participació. També a juntes 

directives i persones associades a entitats culturals, professionals de l'antropologia, a gestors 

culturals i a l'àmbit universitari relacionat amb l'estudi i gestió del patrimoni cultural. 

La jornada forma part d’un programa formatiu que va néixer l’any 2010 com a iniciativa del 

Departament de Cultura de la Generalitat, com a resposta al valor cultural, social i econòmic de les 

activitats i esdeveniments vinculats a la cultura popular. L’objectiu és facilitar als diferents agents 

públics i privats del sector instruments i eines per a una millor gestió de l’activitat festiva i associativa. 
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Neix el festival de dansa BALLA VALLÈS a Sentmenat 

17/06/2022 

El 17 de juny, Fira Mediterrània va assistir a la inauguració de la primera edició del festival de dansa 

BALLA VALLÈS, que organitza la Societat Coral Obrera la Glòria Sentmenatenca i que es va celebrar a 

Sentmenat del 17 al 19 de juny. L’objectiu del nou festival és apropar la dansa al territori donant a 

conèixer la creació, la dansa d'arrel, la contemporaneïtat i noves propostes que ajudin a entrar en el 

món de la dansa. 

Alguna de les propostes incloses al programa són fruit del treball del Pla d'impuls de dansa d'arrel 

que la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural impulsa juntament amb Fira 

Mediterrània, Ésdansa, Dansàneu, l'Agrupament d'Esbarts, la Federació d'Ateneus de Catalunya i el 

programa Mans de Catalunya Ràdio. És el cas de EN5D, de l’Esbart Ciutat Comtal, que va ser 

l’encarregat d’inaugurar el festival. 
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Fira Mediterrània parla del càlcul de la petjada de carboni a la jornada 

sobre sostenibilitat ambiental a festivals de cinema organitzada per l’ICEC 

22/06/2022 

L’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), mitjançant el Servei de Desenvolupament 

Empresarial (SDE), i la col·laboració de Catalunya Film Festivals (CFF), va celebrar el 22 de juny a la 

sala d’actes Santa Mònica una jornada adreçada a festivals i mostres de cinema des de la mirada de 

la gestió ambiental, amb recomanacions, casos de bones pràctiques i una taula rodona per parlar 

d’experiències en l’àmbit de la sostenibilitat ambiental. Fira Mediterrània de Manresa hi va participar 

per explicar la seva experiència en el càlcul de la petjada de carboni i la seva importància a l’hora de 

definir estratègies de reducció d’emissions de gasos amb efecte hivernacle. 

Aquesta jornada forma part d’un mòdul de tres formacions adreçades al sector audiovisual: 

productores, festivals de cinema i sales d’exhibició i s’emmarca dins el Pla_C* Cultura pel Clima, un 

full de ruta adreçat a les empreses del sector cultural, articulat en 3 eixos estratègics, 16 línies 

d’actuació i 37 accions que es desplegaran entre el 2022 i el 2024. El pla vol acompanyar la 

transformació del sector cap a un model més sostenible i promoure també la capacitat de la cultura 

d’inspirar un canvi en la ciutadania. 

 

 

  



25 

 

 

Fira Mediterrània col∙labora en la difusió del DASC 2021 

04/07/2022 

El 4 de juliol se celebra el Dia de l’Associacionisme Cultural (DASC), #DASC2022, una jornada dedicada 

a posar en valor el pes i la força de l’associacionisme cultural català. Al voltant d’aquesta data, cada 

any es duen a terme jornades de portes obertes per acostar els ciutadans als ateneus, casals, casinos, 

orfeons, locals castellers o qualsevol tipus d'equipament cultural gestionat per associacions. 

Al 2022, Fira Mediterrània de Manresa va col∙laborar en la difusió d’aquesta celebració mitjançant 

diverses accions informatives a les seves xarxes socials. 
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El Museu d'Història de Catalunya dedica el cicle Nits d'estiu a les veus joves 

de la Mediterrània 

06/07/2022 

Cocanha, La gravetat de Coulomb, Momi Maiga i Tarta Relena van actuar al mes de juliol a la terrassa 

del Museu d’Història de Catalunya, al cicle Veus joves d’arrel Mediterrània organitzat en col·laboració 

amb la Fira Mediterrània de Manresa. El cicle va tenir lloc els dimecres de juliol a les 22 h i va incloure 

quatre concerts de joves artistes on modernitat i tradició es troben de la mà de músiques procedents 

de tots els racons de la Mediterrània. 

El duet occità de veus femenines Cocanha va obrir el cicle el 6 de juliol amb el seu repertori 

tradicional de sonoritats úniques, al ritme de panderetes, tambors i percussió corporal de peus i 

mans, i un missatge que qüestiona la misogínia i la relació amb la norma. 

El trio La gravetat de Coulomb va agafar el relleu del 13 de juliol, amb el seu homenatge als gèneres 

de ball de places i envelats interpretat amb els sons tradicionals del flabiol, l’acordió diatònic i el 

clarinet baix, sense defugir altres sonoritats i harmonies que empatitzen amb el segle XXI. 

El 20 de juliol va ser el torn del cantant i compositor senegalès Momi Maiga, que en companyia del 

percussionista Aleix Tobias, Marçal Ayats al violoncel i el mexicà Carlos Montfort al violí va establir 

un diàleg musical entre les seves respectives cultures. 

El duet Tarta Relena va ser l’encarregat de tancar el cicle el 27 de juliol explorant a cappella i amb 

una marcada presència d’electrònica, les sonoritats del seu repertori de músiques de tradició oral i 

cançons d’autor de la Mediterrània. 

Abans dels concerts, el Museu va oferir una visita guiada a l'exposició temporal Els Català, fotògrafs 

d'un segle, una mostra de l'ingent llegat de les imatges de la família Català, testimoni dels moviments 

i corrents artístics i culturals que es van produir al llarg del segle XX i part indissociable de la 

iconografia de la història catalana. 
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Sessió de “pitching” adreçada a artistes de la 25a Fira Mediterrània 

07/09/2022 

El 7 de setembre va tenir lloc a la Sala d’actes d’Arts Santa Mònica de Barcelona una sessió formativa 

de “pitching” organitzada per Fira Mediterrània de Manresa i el Servei de Desenvolupament 

Empresarial (SDE) del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, adreçada a alguns 

dels artistes actuants a la Fira. L’objectiu de la sessió va ser millorar les aptituds comunicatives i de 

venda dels projectes artístics. La sessió va ser impartida per l’especialista en temes de comunicació 

Núria Bagés. 

 

 

Convidada a la presentació de l’Anuari de la Música 2022 

07/09/2022 

Fira Mediterrània de Manresa va assistir com a convidada a la presentació de l’Anuari de la Música 

2022 organitzat pelGrup Enderrock u l’Associació Professional de Promotors i Mànagers de 

Catalunya (ARC). L’Anuari de la Música 2022 fa una acurada anàlisi actual del sector musical i 

analitza la recuperació del consum cultural i musical després de dos anys de pandèmia. Les dades 

sobre la Fira també formen part del document. 

 
 

 

https://sde.cultura.gencat.cat/cultura/
https://sde.cultura.gencat.cat/cultura/
https://sde.cultura.gencat.cat/cultura/
https://cultura.gencat.cat/ca/inici
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Fira Mediterrània, present a FiraTàrrega 

08/09/2022 

Fira Mediterrània de Manresa va tenir presència a la Llotja de FiraTàrrega amb l'estand de Catalan 

Arts! des de dijous 8 de setembre i fins a diumenge dia 12, per participar a l’edició 2022 del mercat 

dedicat a les arts escèniques. Enguany, la programació de FiraTàrrega, que celebrava la 41a edició, 

va girar al voltant del concepte de l’inesperat, per experimentar sobre allò que s’esdevé en el 

moment més impensat, que ens trenca la rutina i que ens sorprèn. Fira Mediterrània va participar 

activament a la programació professional de Tàrrega en diverses trobades professionals, slow 

meetings i dissabte al matí, a les sessions de speed meetings organitzades per les associacions 

professionals APCC, TTP, AADPC, ADGAE i PATEA conjuntament amb FiraTàrrega. 

 

 

La Fira Mediterrània participa a la 34a edició del Mercat de Música Viva de 

Vic 

15/09/2022 

Fira Mediterrània de Manresa va ser present al Mercat de Música Viva de Vic (MMVV), punt de 

trobada professional del sector de la industria musical, i que va celebrar la 34a edició del 14 al 17 de 

setembre tornant al 100% de la presencialitat, amb un total de 57 concerts programats i 55 grups i 

artistes. La Fira va assistir-hi per participar, entre altres activitats, a les sessions de reunions ràpides 

i a la reunió del Forum of Worldwide Music Festivals, xarxa internacional que celebra una trobada 

de socis en el marc del MMVV. 

 

https://www.firatarrega.cat/
http://www.apcc.cat/
https://ttp.cat/
https://www.aadpc.cat/
https://adgae.org/
https://www.pateacalle.org/
https://www.mmvv.cat/
https://www.fwmf.world/
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Oberta la convocatòria del Pla d’impuls a la dansa d’arrel d’ajuts per a 

projectes de foment del ball entre la ciutadania 

16/09/2022 

A mitjans del mes de setembre es va obrir la convocatòria per a l’acompanyament de projectes de 

foment a la participació ciutadana a ballar, del Pla d’impuls a la dansa d’arrel. L’objectiu és donar 

suport a idees i projectes que fomentin la participació de la ciutadania a ballar dansa catalana d’arrel 

tradicional i que aportin innovació en aquest àmbit. La convocatòria, que va adreçada a associacions 

i fundacions dedicades a la dansa catalana d’arrel tradicional, va estar oberta fins al 30 d’octubre. 

Han pogut optar a aquestes ajudes únicament les associacions i fundacions dedicades a la dansa. 

D’entre totes les propostes presentades, se n’escolliran un màxim de quatre projectes que rebran 

suport econòmic i acompanyament per facilitar-ne el desenvolupament. 

El Pla d’impuls a la dansa d’arrel s’ha engegat des de la Direcció General de Cultura Popular i 

Associacionisme Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Fira 

Mediterrània de Manresa, amb la complicitat i el suport de l’Agrupament d’Esbarts Dansaires, la 

Federació d’Ateneus de Catalunya, els festivals Ésdansa i Dansàneu i el programa Mans de Catalunya 

Ràdio. El Pla s’adreça a totes les entitats de cultura popular que treballen en l’àmbit de la dansa 

d’arrel tradicional, amb una atenció especial als esbarts i grups de dansa, uns col·lectius que aporten 

una mirada a la tradició explicada mitjançant la dansa. 

 

 
 

 

https://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgcpt/
https://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgcpt/
https://esbarts.cat/
https://www.ateneus.cat/
https://esdansa.cat/
https://www.dansaneu.cat/
https://www.ccma.cat/catradio/mans/
https://www.ccma.cat/catradio/mans/
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Obertura de la 4a convocatòria del Premi Delfí Colomé 

07/10/2022 

En el marc de la 25a Fira Mediterrània de Manresa es va presentar la quarta edició del Premi Delfí 

Colomé al millor projecte de creació i producció en dansa d’arrel tradicional. Els seus impulsors són 

l’Associació Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny de Les Preses (mitjançant el Festival 

Ésdansa) i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, amb la  col·laboració de la 

Fundació Mediterrània, Fira d'espectacles d'arrel tradicional (mitjançant la Fira Mediterrània), 

l’Ajuntament d’Olot (mitjançant el Festival Sismògraf d’Olot), el Consell Cultural de les Valls d'Àneu 

(mitjançant el Festival Dansàneu), el Consorci del Mercat de les Flors, el Festival Dansa 

Metropolitana i la família de Delfí Colomé. 

Els/les creadors/es i les formacions que volien optar al guardó van poder presentar la seva 

documentació fins el 15 de novembre de 2022. El projecte ERA de l’Esbart Rocasagna de Gelida i el 

coreògraf Quim Bigas, han estat els guanyadors. REL I GRAPA de Víctor Pérez i FOLK AS QUEER de 

Pere Seda, amb rebut mencions especials.  

El Premi Delfí Colomé es va convocar els anys 2016, 2017 i 2018. Al 2016 el Premi va ser per a Egurra, 

d’Oriol Escursell; al 2017, per a Pilar de dos, de Clàudia Gómez i Raquel Viñuales, i al 2018, per a Àer, 

de Laia Santanach. 

Delfí Colomé Pujol va néixer a Barcelona el 1946, fill d'una mare cantant i balladora i d'un pare 

emprenedor. Els seus inicis en el món de l'art van ser acompanyant al piano els assajos de diversos 

esbarts de Gràcia i, més endavant, dirigint cobles en ballades de dansa tradicional. La seva carrera 

va ser molt prolífera, tant en l'aspecte de la música com en el de la dansa. En molts escrits sobre la 

seva vida se l’anomena Home del Renaixement. La seva tesi doctoral va ser sobre coreografies 

inspirades en la Guerra Civil espanyola, amb la qual va obtenir un Cum Laude per la seva feina. Va 

publicar dos llibres sobre dansa i diverses composicions musicals. Colomé va morir a Seül (Corea del 

Sud) l’abril del 2008 sent ambaixador d'Espanya a la capital coreana. 
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El documental Arrel, produït per Fira Mediterrània, es projecta a diferents 

esdeveniments i s’emet per canal 33 i La Xarxa de Televisions Locals. 

15/10/2022 

Dissabte 15 d’octubre el documental Arrel (producció de Fira Mediterrània de Manresa) es va 

projectar en el marc del festival de dansa i cultura tradicional Contradans, que es va celebrar del 14 

al 16 d’octubre a La Massana (Principat d’Andorra). Durant l’any, el documental també s’ha pogut 

veure al Festival de Llegendes de Catalunya, al Festival Dansaneu i l’Ésdansa. La Xarxa de 

Televisions Locals també el va emetre a principis d’any i el Canal 33 ho va fer el 7 d’octubre. 

Actualment, mirar cap a l’arrel comença a estar de moda i és tendència entre els artistes joves. Per 

què els creadors contemporanis aposten, cada cop més, per la utilització del patrimoni cultural com 

a font d’inspiració? El documental Arrel explora què els atrau de l’arrel i com es manifesta damunt 

dels escenaris. I, a la vegada, fa una radiografia de la creació avui a partir d’aquests materials. La 

direcció del documental és compartida amb Sergi Guix, de la productora Zeba Produccions, i Ester 

Plana i Quim Rutllant, 

periodistes especialitzats 

en l’arrel. Alguns dels 

protagonistes en primera 

persona del documental 

són, entre d’altres, Maria 

Arnal, Manu Sabaté, Arnau 

Obiols, Tarta Relena, Pol 

Jiménez, Magí Serra i Jordi 

Lara. 

 

Fira Mediterrània assisteix a la 28a edición del Womex 

20/10/2022 

Fira Mediterrània de Manresa va participar des del 20 d’octubre i fins al dia 23 al Womex, la trobada 

internacional més important del sector musical, i que enguany va celebrar la seva 28a edició a Lisboa 

(Portugal). Fira Mediterrània va participar-hi des de l’estand de Catalan Arts, al costat de 20 

empreses, artistes, fires i institucions catalanes relacionades amb el sector. 

La Fira va aprofitar la seva 

estada a Lisboa per participar 

a les sessions de treball 

organitzades per algunes de 

les xarxes internacionals de 

les quals forma part, 

l’European Folk Network 

(EFN) i el Forum of Woldwide 

Music Festivals (FWMF). 

  

https://www.llegendes.cat/
https://www.dansaneu.cat/
https://esdansa.cat/
https://www.ccma.cat/tv3/directe/33/
https://www.womex.com/
https://www.catalanarts.cat/
https://www.europeanfolknetwork.com/
https://www.europeanfolknetwork.com/
https://www.fwmf.world/
https://www.fwmf.world/
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Fira Mediterrània segueix online l’Acte Anual Apropa Cultura 

21/10/2022 

El 21 d’octubre vam seguir en directe per 

streaming l'Acte Anual Apropa Cultura 2022. 

Vam poder escoltar experiències inspiradores 

que treballen per fer arribar la cultura a tots els 

col·lectius. Fira Mediterrània forma part 

d’aquesta xarxa de programadors culturals que 

s'uneixen per facilitar l'accés a la cultura a les 

persones en situació de vulnerabilitat de la mà 

de les entitats socials. 

 

 

Jordi Fosas participa a la primera edició de l’Iturritik Jaialdia, el festival de 

propostes de dansa que beuen de la tradició 

22/10/2022 

Jordi Fosas, director artístic de Fira Mediterrània, va participar el 22 d’octubre en un dels actes 

inclosos dins la programació de la primera edició del Iturritik Jaialdia, un festival d’espectacles de 

dansa que beuen de la tradició i que es va celebrar a Donosti del 18 al 23 d’octubre. Fosas va 

participar concretament en la sessió que va tenir lloc després de l’actuació de Nova Galega de Danza, 

companyia que va presentar la seva darrera proposta,Credo, a Manresa i que a Donosti va portar 

l’espectacle anterior, Leira. En aquestes sessions, els artistes van dialogar amb el públic acompanyats 

de convidats especials que van aprofundir en temes relacionats amb el festival i les propostes 

artístiques. Fosas vacompartir la postfunció de Nova Galega de Danza amb el periodista Andoni 

Mutiloa, que feia de moderador, i amb Jaime Pablo Díaz, coreògraf i director artístic de la companyia. 

El festival, que organitza el Teatro 

Victoria Eugenia de Donosti, també va 

comptar amb l’actuació 

d’Explicadansa, de Beatriu Daniel i 

Toni Jodar, amb TRA, TRA, TRA - 

Tradició, transmissió, traïció, 

proposta que forma part de l’edició 

2021 de l’Obrador d’arrel de la Fira, el 

programa d’acompanyament a 

artistas que treballen amb l’arrel com 

a motor creatiu. 

 

 

. 

  

https://www.victoriaeugenia.eus/
https://www.victoriaeugenia.eus/
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Presentació de la proposta d’Àfrica Llorens, Obrador d’arrel de la Fira, al 

festival Circa d’Auch 

27/10/2022 

Fira Mediterrània de Manresa va acompanyar el 27 d’octubre a Moll de l’os (Àfrica Llorens) en la 

presentació de l’espectacle Foradada (inclòs a l’Obrador d’arrel 2022 de la Fira) a la 35a edició del 

Circa, festival de circ actual que se celebrava al municipi francès d’Auch. Àfrica Llorens va explicar el 

projecte i Jordi Fosas, director artístic de la Fira, va parlar de l’Obrador d’arrel, programa 

d’acompanyament d’artistes que treballen amb l’arrel com a motor creatiu. Ho van fet en la secció 

del festival que inclou diverses presentacions de projectes de circ, a càrrec dels artistes i d’un 

programador acompanyant. El festival Circa, que es va celebrar del 20 al 29 d’octubre, és també un 

important punt de trobada per a professionals del sector francesos i internacionals. 
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Fira Mediterrània participa a la fira valenciana Trovam! 

03/11/2022 

A principis de novembre Fira Mediterrània de Manresa va anar a Castelló per participar a la Fira 

Valenciana de la Música Trovam!- Pro Weekend, lloc de trobada de la indústria musical a la 

Comunitat Valenciana. La programació de Trovam! (que es va celebrar del 2 al 5 de novembre) 

combina activitats professionals (taules de debat, tallers, trobades…) amb actuacions, concerts i 

showcases de grups de música valencians i de la resta de l’Estat. Fira Mediterrània va participar el 3 

de novembre a les sessions de reunions ràpides (speedmeetings) amb altres agents del sector i hi va 

col·laborar amb un intercanvi artístic, gràcies al qual el trio Marala hi va actuar també el 3 de 

novembre a les 19 h a l’Auditori de Castelló, i Tesa i Jonatan Penalba van actuar a Manresa durant la 

darrera edició de la Fira. 
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Fira Mediterrània, a la delegació catalana que va participar a la biennal 

CINARS del Quebec 

07/11/2022 

Fira Mediterrània de Manresa va assistir la setmana del 7 de novembre a la Biennal CINARS, un dels 

mercats d’arts escèniques internacionals més importants del món, que se celebra a Montreal 

(Quebec). La Fira formava part de la missió organitzada conjuntament pel Departament de Cultura 

de la Generalitat de Catalunya, a través de l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), la seva 

marca d'internacionalització Catalan Arts i l'Institut Ramon Llull. A l’expedició catalana van 

participar-hi 20 professionals del sector. 

El CINARS se celebra bianualment des de 1984 a Mont-real i és un dels aparadors internacionals i 

esdeveniments de networking més importants del món. La 20a edició de la fira s’ha celebrat del 7 

al 12 de novembre, després de dues edicions exclusivament celebrades en format digital amb motiu 

de la pandèmia. 
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Fira Mediterrània participa al FOMO_IRL sobre música de l’Institut Ramon 

Llull 

22/11/2022 

Jordi Fosas, director artístic de Fira Mediterrània, va participar al FOMO_IRL (espai participatiu creat 

per l’Institut Ramon Llull) del 22 de novembre. Durant la sessió es va parlar sobre els imaginaris 

catalans musicals en l’àmbit internacional. El FOMO_IRL s’articula a través d’un cicle de debats que 

combinen trobades presencials amb el treball en línia, i en el qual hi intervenen persones i agents 

rellevants de la cultura i la llengua catalanes. 

Aquestes sessions de debat estratègic estan organitzades amb motiu dels 20 anys de la creació de 

l’Institut Ramon Llull, i tenen l’objectiu de definir els nous objectius de la cultura catalana en el seu 

diàleg amb la resta del món. Aquest espai participatiu interpel·la el sistema cultural català, per 

generar intel·ligència col·lectiva, reforçar la xarxa de relacions de la institució i impulsar una 

comunitat digital que ajudi a connectar els agents de la llengua i la cultura catalanes. 

El consorci de l’Institut Ramon Llull va néixer amb la missió de difondre i internacionalitzar la cultura 

i la llengua catalana i està format per la Generalitat de Catalunya, el Govern Balear i l’Ajuntament 

de Barcelona. Aquestes institucions participen de manera destacada en els debats estratègics, en els 

que també s’hi ha sumat institucions del País Valencià i altres institucions internacionals 

homòlogues. 
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Fira Mediterrània participa a l’assemblea de tancament d’any de Cofae 

28/11/2022 

El 28 de novembre Fira Mediterrània de Manresa va participar a Madrid a l’assemblea ordinària 

de la Coordinadora de Fires d’Arts Escèniques de l’Estat espanyol (Cofae), de la qual en forma 

part. Durant l’assemblea es va parlar de les activitat que duu a terme l’entitat, del pressupost i 

del calendari del 2023. L’estada a Madrid es va completar amb la participació a la jornada de 

formació i reflexió “¿Nos conocemos!”, sobre el funcionament actual de les fires i la recuperació 

postpandèmia. Durant la jornada es va poder reflexionar sobre procediments organitzatius i es 

van compartir eines de treball per gestionar equips i projectes.  

 

 

Fira Mediterrània participa a la jornada Especial Espai de Dansa de 

Viladecans  

 

29/11/2022 

Jordi Fosas, director artístic de Fira Mediterrània de Manresa, va ser un dels facilitadors de la jornada 

Especial Espai de Dansa (EDD) que han organitzat conjuntament Catalan Arts, l’ajuntament de 

Viladecans, l’Associació de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya (ACPDC) i l’Associació 

de Professionals de la Dansa de Catalunya (APDC). La jornada va tenir lloc el 29 de novembre a 

l’Auditori Atrium de Viladecans i tenia l’objectiu de fomentar la contractació d’espectacles de dansa 

en el mercat català i dinamitzar el sector de la dansa, impulsant la distribució territorial d’aquesta 

disciplina per reforçar i reactivar el mercat intern.  

L’objectiu de la jornada també era connectar professionalment companyies, tècnics municipals i 

programadors d’espectacles d’arts escèniques de Catalunya. En aquest sentit, la funció de Fosas i 

els altres facilitadors va consistir a connectar els artistes i programadors assistents a la jornada que 

no es coneixien prèviament.  

Durant l’EED es van poder veure extractes de 20 minuts de 12 propostes de dansa diferents, entre 

les quals n’hi havia dues que formen part de l’Obrador d’arrel de Fira Mediterrània, el programa 

d’acompanyament a artistes que treballen amb l’arrel com a motor creatiu. Es tracta de Lóng, de 

Kernel Dance Theatre, i Tradere, de Laia Santanache. L’EED també va incloure la modalitat no 

presencial, que va permetre veure en línia les propostes de 10 companyies més, entre elles Tra, Tra 

Tra - Tradició, Transmissió, Traïció, d’Explicadansa (Beatriu Daniel i Toni Jódar), també inclosa a 

l’Obrador d’arrel de la Fira. 



38 

 

 

 

Alícia Buil va presentar a Manresa al desembre l’espectacle cancel∙lat 

durant la darrera edició de Fira Mediterrània 

05/12/2022 

L’espectacle Memòria sota l’aigua, d’Alícia Buil, que havia de formar part de la programació de la 

25a edició de Fira Mediterrània de Manresa però que es va haver de cancel·lar per motius aliens a 

l’organització, finalment es va poder veure dilluns 5 de desembre a les 11 h al pati del Teatre Kursaal. 

L’actuació va formar part del Firaescoles de la Fira, l’oferta adreçada a les escoles de la comarca, i va 

tenir lloc en el marc de la primera edició del circuit d’espectacles de carrer per ser gaudits per 

alumnes d’escoles i instituts Anem al carrer!, de la Plataforma Arts de Carrer (PAC). Van assistir a la 

sessió 86 alumnes de 5è i 6è de l’escola Puigsoler de Sant Vicenç de Castellet. 

La proposta d’Alícia Buil ret homenatge als habitants dels pobles que resten sota l’aigua degut a la 

proliferació de preses d’aigua durant el franquisme. Ho fa amb un llenguatge poètic i barrejant el 

teatre de text, el circ i el teatre musical. L’objectiu és donar veu a la tradició i la memòria històrica 

però amb una estètica i uns llenguatges contemporanis. L’espectacle compta amb el suport de la 

Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, l’Ajuntament d’Ainsa-

Sobrarbre, la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt i Passatge Insòlit. 

El circuit Anem al carrer! es va dur a terme a tot el territori durant el primer trimestre del calendari 

lectiu d’escoles i instituts. Els objectius d’aquesta iniciativa de la PAC, entitat que agrupa festivals, 

fires i mostres que tenen les arts de carrer com a principal eix conductor de la seva programació, 

són crear un circuit estable per a les arts de carrer per tal d’apropar-les a alumnes d’escoles i instituts, 

crear nous públics i hàbits culturals en aquest sector de la població, establir el carrer com a espai on 

gaudir de la cultura, donar visibilitat als valors socials de les arts de carrer (com la democratització 

cultural, la cohesió social i l’esperit crític), explicar la diversitat de formats de les arts de carrer i donar 

visibilitat a l’activitat escènica al carrer que es fa a Catalunya. 

L’actuació de Manresa va tancar l’edició 2022. Els esdeveniments de la PAC que es van adherit a 

aquesta primera edició de l’Anem al carrer! són el FestiCAM – Festival Internacional de Teatre i Circ 

d’Amposta, el Festival Internacional de Teatre i Animació Al Carrer Viladecans, Figueres Es Mou - 

Festival de Dansa i Moviment, la Fira de Circ Al Carrer de La Bisbal de l’Empordà, la Fira de Titelles 

de Lleida, FiraTàrrega, Passatge Insòlit i el Sismògraf / Circ A La Plaça d’Olot. 

 


