
Publicitat activa dels viatges a l'estranger

Entitat: Fira Mediterrània de Manresa

Nom i cognoms Càrrec Inici viatge Fi viatge Destinació Motiu Agenda Comitiva Dietes i 
manutenció

Hotels i 
allotjament Transport Altres

despeses
Despeses 

totals
Especificació

altres despeses Observacions

Jordi Fosas 
Colomer

Director artístic 23/10/2019 27/10/2019 Tampere 
(Finlàndia)

WOMEX (The 
World Music 

Expo)

És la reunió de música més internacional del món i la 
conferència més gran de l'escena musical mundial, 

amb una Fira, ponències, stands expositius...

167,05 396 188,99 43 + 1,66 + 
66,04

862,74 € Bus + peatge + 
quilometratge

Jordi Fosas 
Colomer

Director artístic 14/11/2019 16/11/2019 Mèze (França) Projecte La 
Passarelꞏla

Projecte euroregional que genera la mobilitat artística i 
les trobades professionals del sector de les músiques 

del món i la música tradicional entre Catalunya, 
Occitània (França) i les Illes Balears. Els altres socis 

del projecte són: Le Silo, un centre de creació 
cooperativa, dedicat a les músiques del món i la 

música d’arrel a Occitània, i l’Ajuntament de Palma 
(Illes Balears)

478 478 € Quilometratge

Jordi Fosas 
Colomer

Director artístic 27/11/2019 29/11/2019 Bruselꞏles 
(Bèlgica)

European Folk 
Network

Primera conferència organitzada per la recentment 
creada European Folk Network (EFN), una xarxa 

formada per entitats vinculades a la cultura popular i 
tradicional de tot Europa. 

La xarxa té l’objectiu principal de donar suport i ampliar 
el coneixement de la cultura tradicional com a força 
cultural i educativa a Europa. Amb relació a aquest 
objectiu es vol estimular, promoure i donar suport al 

desenvolupament de la música folk i les arts 
associades en les seves diverses formes; crear 
oportunitats per tal que artistes, organitzacions i 
públics europeus es reuneixin, es comuniquin i 

colꞏlaborin entre ells, i fomentar també aquestes 
relacions més enllà d'Europa.

50,55 311,98 165,11 19,9 + 1,66 + 
45,25 + 66,04

660,49 € Bus + peatge + 
aparcament 
aeroport + 
quilometratge

Jordi Fosas 
Colomer

Director artístic 14/12/2019 17/12/2019 Tànger (Marroc) Residència 
artística amb 

músics 
marroquins a la 

sala Tabadoul de: 
Marala Trio i Tarta 

Relena

Acció, que porta per lema “Veus del Mediterrani a 
Tànger”. Forma part del programa Catalan Sounds de 

l’Institut Ramon Llull i es realitza després del pas de les 
dues formacions femenines per la darrera edició de la 

Fira Mediterrània de Manresa.
Amb aquesta iniciativa de l’Institut Ramon Llull es dóna 

una oportunitat a grups de creadors catalans 
d’experimentar, intercanviar i donar a conèixer la seva 

feina artística en un espai de creació i difusió de 
rellevància internacional. Tal com indica el seu nom, 
Tabadoul -que en àrab significa “intercanvi”- és un 

espai polivalent destinat als intercanvis culturals entre 
Tànger, el Marroc i Europa.

30,14 37 + 66,04 133,18 € Aparcament 
aeroport + 
quilometratge




