
 

NOTA DE PREMSA 

 

Els projectes d’art i transformació social 
prenen protagonisme a la 17a edició de la Fira 

Mediterrània de Manresa  
 

La Fira Mediterrània arriba amb una visió renovada de la cultura popular, i amb una vocació oberta i 

inclusiva, que s’acosta a tota la població en un sentit ampli. És per això que incorpora una mirada a la 

capacitat de transformació social de les arts escèniques coproduint diversos projectes comunitaris i 

programant una selecció de propostes d’èxit en aquest àmbit. Joves en risc d’exclusió social, interns 

de la presó de Quatre Camins, persones amb discapacitat física o la gent gran seran també 

protagonistes en aquesta 17a edició de la Fira que es celebra a la ciutat de Manresa entre el 9 i el 12 

d’octubre. La Mediterrània vol ser, més que mai, la Fira de tots. 

 

El bàsquet com a instrument de cohesió 

El pedagog Josep Maria Aragay dirigeix la sorprenent proposta titulada Tocant les pilotes!. Una idea 

que portarà en escena la companyia Bing Band Basket Beat Barcelona en la què les pilotes de 

bàsquet s’utilitzen com a instruments de percussió, però també com a elements de cohesió social, 

utilitzant l’esport com a via d’accés a l’experiència artística entre joves habitants del barri del Raval de 

Barcelona de nacionalitats provinents de Catalunya, Algèria, Gàmbia, Guinea Equatorial o la 

República Dominicana. 

ESTRENA ABSOLUTA 
Sala Plana de l’Om · Dissabte 11, 19:30h i 21:30h · 25min · 2,5€ 
 

La capacitat integradora de la dansa 

Els components de la companyia Alta Realitat són pioners al nostre país en el que es ve a definir 

com a dansa integrada. Una fórmula en que, amb el moviment com a llenguatge, convida a persones 

que pateixen discapacitat física a participar en la creació i posada en escena del seu darrer projecte 

que han titulat amb el nom de Fòssil. Dirigit per Jordi Cortés, Fòssil és una proposta en la que es 

busca i es juga amb les esquerdes de la nostra memòria més profunda, una memòria que tan pot ser 

personal, com genètica i, fins i tot, la memòria dels espais on hem estat. 

Teatre Kursaal. Sala petita · Dissabte 11, 21:30h · 60min · 8€ 
 



 

Ballar per potenciar la memòria i el benestar 

Els ballarins i coreògrafs Isabel Ollé i Quim Cabanilles ens presenten els fruits del seu taller de 

dansa i moviment destinat a persones grans. En aquest cas utilitzen la dansa i el moviment per 

potenciar entre els avis que hi participen tant la memòria com el benestar. La idea es realitzar tota una 

sèrie de tallers durant un període de dos anys a Manresa i Viladecans, amb la voluntat d’aconseguir 

noves relacions personals, noves connexions entre els centres i les perifèries del país, urbanes i 

metropolitanes, però també entre el centre i la perifèria del cos i de la ment. 

ESTRENA ABSOLUTA 
Teatre Kursaal. Pati · Diumenge 12, 17:15h i 18:30h · 30min 
 

La caverna de Plató interpretada per interns del Centre Penitenciari Quatre Camins 

Aquesta és sens dubte una experiència realment singular. En aquesta ocasió serà el públic qui haurà 

de desplaçar-se en autocar per presenciar una obra teatral. El viatge serà de Manresa al Centre 

Penitenciari Quatre Camins on es podrà assistir a l’estrena absoluta del treball que l’associació 

transFORMAS està desenvolupant conjuntament amb la companyia teatroDENTRO, formada per 

interns de l’esmentat centre. Ens presenten la seva adaptació d’un clàssic com La caverna de Plató. 

ESTRENA ABSOLUTA 
Centre Penitenciari Quatre Camins · Dissabte 11, 17:15h · 80min · 5€ 
Sessió informativa – Casino · Sala d’actes · dissabte 11, 18h · 60 min 
 

El projecte de Peret als barris de Manresa  

El projecte Peret als barris de Manresa està protagonitzat per una coral de gent gran i un grup 

d’infants del barri de La Font dels Capellans, que fan percussió corporal i moviment. La proposta 

estava liderada pel recentment desaparegut pare de la rumba catalana, i artista convidat de la 17a 

edició de la Fira, a més del treball específic dels monitors Kike Cuadros (ex-membre de Mayumanà) i 

el músic bagenc Pep Torras. Finalment, i amb la voluntat de donar visibilitat a la feina feta, una mostra 

del projecte pujarà a l’escenari del concert inaugural de la Fira, amb la complicitat de la Troba Kung-

Fú i la Banda Unió Musical d’Alaquàs.  

És una coproducció entre la Fira Mediterrània, l’Ajuntament de Manresa i l’Associació de Veïns Font 

dels Capellans. 

Taverna Estrella Damm-Cuines del món · dijous 9 d’octubre, 21h 
 

 

Tirabol o la música com a eina per trencar barreres 

A Patum fer un tirabol és compartir el darrer moment de la festa formant part d’una comunitat que gira 

al so de la música, sense barreres ni físiques ni socials. En aquesta proposta es reuneixen músics 

professionals, joves aprenents i persones amb discapacitat intel·lectual per compartir moments de 

música amb el públic i trencar barreres per tal que tots ens sentim més a prop els uns dels altres.  

Sala Plana de l’Om · Dissabte 11, 17:30h · 45min · 2,5€ 
 

 



Mediterrània, el nou espectacle per la cohesió social de Xamfrà  

Uns pirates convertits en dofins descobreixen músiques, poemes i danses de diferents pobles de la 

Mediterrània. Aquest és el punt de partida d’aquest espectacle coral dirigit al públic familiar de la 

desena producció de Xamfrà, el Centre de Música i Escena del Raval, una reconeguda entitat que 

fa molt anys que treballa de manera admirable en aquest sector per afavorir l’accés a la participació 

cultural d’infants i joves en situació de vulnerabilitat social.  

Teatre Conservatori · Diumenge 12, 17:30h · 60min · 2,5€ 
 

 

Activitats relacionades dins la programació Pro 

Taula de pensament: Hi ha espai als nostres escenaris per a propostes produïdes per 

persones diferents? 

La Fira també proposa, dins de la seva proposta d’activitats per a professionals, una taula de 

pensament relacionada amb la programació de projecte que vinculen la creació artística amb el 

component social. La taula estarà moderada per Eva Garcia (del projectes TransFORMAS), i 

comptarà amb la presència de Thomas Noone (de la cia. Thomas Noone Dance), Thomas Louvat 

(de la cia Teatro Dentro), Toni Mira (de la cia Nats Nus), Francesc Casadesús (director del Mercat 

de les Flors de Barcelona), Montse Faura (del Festival de Torroella de Mongrí) i Pep Tugues (director 

del Teatre-Auditori de Sant Cugat).  

Llotja Professional (Museu de la Tècnica de Manresa) · Dijous 9, 16h  
 

 

Altres propostes audiovisuals 

En l’apartat d’audiovisuals, La Fira proposa dos documentals de la productora PDA Films.  

Pequeños Dibujos Animados (PDA) és un projecte audiovisual que neix amb l’objectiu d’educar en 

el cinema i la diversitat cultural, però també especialment en mostrar la creativitat i el pensament dels 

nens mitjançant l’animació, el dibuix i la música. Tot plegat es treballa a partir de tallers amb nens de 

primària i joves de secundària que desenvolupen per sí mateixos un curtmetratge. 

El documental Los hijos del Ayllu (Catalunya-Perú), realitzat Mario Torrecillas i Natalia Pérez, és el 

resultat d’un taller d’animació amb 20 nens i nenes d’Auquimarca, als Andes peruans, que reflexa la 

situació que pateixen milions d’infants a tot el món que han d’alternar els estudis amb la cura de la llar 

i amb altres oficis propis dels adults. 

Sala Plana de l’Om · Divendres 10, 18h; dissabte 11, 12h i diumenge12, 11:30h · 7min 

 

Amb el documental La imaginació en males mans, Conarte Internacional porta a Catalunya el mètode 

de treball que PDA films ha desenvolupat amb èxit per tot el món. El treball signat per Rafa Garcia i 

Unai Pérez ens relata com mitjançant la participació en un taller d’animació, un grup de nens del barri 

Canaletes-Can Puig de Banyoles han adreçat una mirada creativa i innovadora cap a la diversitat 

social que els envolta.  

Sala Plana de l’Om · Divendres 10, 18h; dissabte 11, 12h i diumenge12, 11:30h · 5min 

 

http://www.thomasnoonedance.com/
http://teatrodentro.es/
http://silvia434.wix.com/natsnus
http://mercatflors.cat/
http://mercatflors.cat/
http://www.festivaldetorroella.cat/
http://www.tasantcugat.cat/


 

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

Web oficial - www.firamediterrania.cat/  
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