
 

 

CONVOCATÒRIA DE PREMSA 

Inauguració institucional de la 17a Fira de Manresa + 

concert inaugural 

 

 L’acte institucional d’inauguració de la 17a Mediterrània serà a la 
Llotja el dijous 9 a les 19.15h   

 
 El concert inaugural a càrrec de La Troba Kung-Fú amb la Unió 

Musical d’Alaquàs tindrà lloc a la renovada Taverna Estrella DAMM-
Cuines del Món el mateix dijous 9 a les 21h 

 
 

Inauguració de la 17a Fira Mediterrània de Manresa 

 

 Dia: dijous 9 d’octubre 
Hora: 19.15 hores 

Lloc: Llotja de la Fira / Museu de la Tècnica de Manresa 

 

L’acte comptarà amb la presencia de: 
 

Sr. Valentí Junyent (alcalde de Manresa) 

Sr. Lluís Puig (director general de Cultura Popular, Associacionisme i Acció  

Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya) 

Sr. David Ibáñez (director artístic de la Fira Mediterrània de Manresa) 

Sr. Tomàs Xavier Subirà (director d’Àrea de Negoci de la Caixa al Bages) 

 
La Llotja de la Fira Mediterrània de Manresa obrirà les seves portes aquest dijous 9 d’octubre pel 

matí, arrencant amb les jornades i les activitats per als professionals, però s’inaugurarà oficialment 

amb un acte institucional que tindrà lloc a mitja tarda i que consistirà en un recorregut per la Llotja, 

seguit d’uns parlaments per part de les autoritats i representants de les institucions que donen suport 

a la Fira. 

 

Concert inaugural Revetlla Mediterrània 
amb La Troba Kung-Fú i la Unió Musical d’Alaquàs 

 

Dia: dijous 9 d’octubre 
Hora: 21h hores 

Lloc: Taverna Estrella DAMM – Cuines del Món (Pati del Casino) 
L’acte comptarà amb la presència de l’Hble Sr. Ferran Mascarell, Conseller de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya 
 

L’activitat artística ja arrenca el dijous de bon matí, però la inauguració oficial tindrà lloc al vespre, 

amb l’estrena de la nova Taverna Estrella DAMM-Cuines del Món, que ha estat reformada i 



ampliada enguany. El concert inaugural de la 17a Fira és l’espectacle Revetlla Mediterrània, un 

concert amb gairebé 30 artistes a l’escenari que aplega les formacions de La Troba Kung-Fú i la 

banda valenciana Unió Musical d’Alaquàs en una catarsi col·lectiva a la recerca de l’essència de la 

Mediterrània. El concert comptarà amb la participació especial d’una coral de gent gran i un 

grup d’infants del barri de la Font dels Capellans, que presentaran una mostra de la feina realitzada 

en el marc del projecte Peret als barris de Manresa, que havia de liderar el recentment desaparegut 

Pere Pubill Calaf, Peret, artista convidat de la Fira d’enguany. 

 

Si teniu previst cobrir algun dels dos actes, preguem confirmeu assistència. 

 

Sala de premsa - http://www.comedia.cat/ca/comediateca/mediterrania_2014 

Web oficial - www.firamediterrania.cat/  

 

PREMSA - FIRA MEDITERRÀNIA DE MANRESA 

Sònia Parra 

T. [00 34] 93 875 35 88 · 679 661 786 · sparra@firamediterrania.cat 

 

Nèstor Lozano · Aloma Vilamala 

T. [00 34] 933 10 60 44 · 932 95 56 34 

Néstor: 620 811 386 · nlozano@comedianet.com 

Aloma: 616 265 626 · avilamala@comedianet.com  
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