
 
 

NOTA DE PREMSA 

La ciutat de Tàrrega es transforma per convertir-se en 
epicentre de les arts escèniques durant els dies de la Fira  

 La fira oferirà aquest any 81 espectacles i 273 funcions, i reunirà 581 artistes i 
724 acreditats professionals de 401 entitats 
 

 Ja s’estan habilitant els 23 espais d’actuació, que conformaran un total de 
26.775 localitats d’aforament disponible 
 

 Amb 147.000 visitants el 2013, la capital de l’Urgell es prepara de nou aquests 
dies per acollir espectadors d’arreu 
 

 Tàrrega i el territori encaren la Fira amb l’habilitació de la zona d’acampada, 
amb una capacitat per a 8.000 persones, la utilització directa de 670 places 
hoteleres i de cases particulars, la gestió de 4.200 àpats o el repartiment de 
4.500 litres d’aigua per a tècnics i artistes 

Tàrrega, 8 de setembre 2014 – De l’11 al 14 de setembre tindrà lloc FiraTàrrega 2014, que convertirà un any 

més Tàrrega en epicentre de les arts escèniques i motor d’activitat artística en l’àmbit europeu. Des de ja fa 

dies la ciutat i l’equip de FiraTàrrega treballen perquè això sigui possible, amb el muntatge i adequació dels 23 

espais d’exhibició –20 del Programa Oficial i 3 de la programació Empresa– que ocupen un total de 27.316 

m², i preparant la ciutat per l’arribada massiva de professionals i espectadors d’arreu del món. 147.000 

visitants van trepitjar Tàrrega l’any passat durant la Fira.  

 

FiraTàrrega 2014 proposa en la seva 34a edició un catàleg d’experiències conformat per 272 funcions de 80 

companyies dirigit a tots els espectadors que es vulguin acostar a la capital de l’Urgell i deixar-se sorprendre. 

De les 273 funcions, 119 són de pagament i 153 són gratuïtes, i l’aforament disponible arriba enguany a les 

26.775 localitats. Davant d’aquest allau de públic i espectacles, l’organització es prepara i té en compte cada 

petit detall. Un total de 581 artistes (entre artistes, tècnics i col·laboradors d’espectacles), -491 del Programa 

Oficial i 90 del programa Empresa-, es reuniran a Tàrrega per dur a terme els 81 espectacles del programa. 

A data d’avui, ja s’han venut 2.714 entrades.   

 

A nivell tècnic, la magnitud de la Fira es pot apreciar amb les xifres següents: la contractació de 24 regidors 

d’espai que coordinaran i lideraran cada un dels emplaçaments i espectacles, 374 metres d’estructura 

d’alumini per donar forma a estructures i escenaris, 551 focus, 13 taules de llum, 22 taules de so, 186 

altaveus, 103 micròfons, 15.217 metres de cablejat elèctric (15,2km), 10.176 metres de cablejat de so 

(10,2km), entre molts altres materials i personal indispensable perquè la Fira es pugui dur a terme.  

 

Avui ja hi ha 724 acreditats professionals, de 401 entitats. Més de 30 activitats tindran lloc als més de 

1.000m² de la Llotja, la qual acollirà un total de 56 estands d’institucions, companyies i agències. La Llotja 

és el punt de trobada entre els professionals del sector i on transcorreran totes les activitats durant els dies de 

la Fira. Per tal de facilitar a tots els programadors i artistes el desplaçament entre alguns dels allotjaments i 

hotels s’habilita com cada any una línia d’autobús pròpia de 45 km per connectar diversos dels 

emplaçaments i evitar l’ús de vehicles propis. 

 

El moviment de més de 1.000 persones, comptabilitzant únicament professionals i artistes, suposa que a la 

ciutat de Tàrrega i el seu entorn tots els hotels i les possibilitats d’allotjament estiguin complets. Un total de 670 



places per pernoctar a la província durant aquests 4 dies fan que la ciutat i el territori siguin un motor 

econòmic pels comerciants i un nucli de visita per a molts dels habitants de Catalunya i la resta de l’Estat. 

4.200 àpats són els que cobreixen les necessitats alimentàries de tots aquests usuaris, i uns 4.500 litres 

d’aigua embotellada es repartiran per tots els espais i emplaçaments. 

  

La zona d’acampada s’habilitarà per a 8.000 usuaris, i 76 lavabos es distribuiran per tota la ciutat. A més a 

més, la Fira comptarà amb 3 punts de la Creu Roja. Al costat de la Llotja, tindrà lloc el mercat d’artesans, que 

comptarà amb 104 parades que ocuparan un total de 400 metres lineals.  

 

Al llarg dels quatre dies de la Fira incrementa el consum i l’activitat econòmica de Tàrrega, fent de la ciutat un 

epicentre cultural i artístic un any més. La ciutat es transforma per acollir aquest gran esdeveniment, que ja 

s’ha convertit en tradició pels catalans i cita ineludible per als professionals estrangers. 

 

*Trobeu imatges i el dossier de premsa amb informació ampliada sobre la fira a la sala de premsa:  

http://www.comedia.cat/ca/comediateca/firatarrega-2014 

 

* Les entrades per als espectacles dels espais d’empresa es poden adquirir al web www.firatarrega.com 

i a les taquilles de la Plaça del Carme 

 

 

Més informació i material gràfic aquí 

 
www.firatarrega.com 
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