
Sala de premsa aquí  
 

 

 

ESPAIdART: un nou concepte de festival de 
música i arts escèniques, dels escenaris al 

centre comercial 
 
El centre comercial Espai Gironès (Salt, Girona), coincidint amb el 
seu 8è aniversari, presenta la primera edició del festival d’Arts en 
Viu, que amb una programació totalment gratuïta, compta amb la 
participació de 24 joves companyies catalanes i una totalitat de 32 
propostes de teatre, dansa i música per a tota la família 
 
ESPAIdART, 1ª edició del Festival d’Arts en Viu a l ’Espai Gironès  (Salt – Girona) 

és un nou concepte de festival organitzat pel centre comercial Espai Gironès  i 

dimanitzat per la productora Nocturns Produccions . Aquest nou projecte, pioner a 

Catalunya, aposta per apropar la cultura al centre comercial amb una programació 

regular, diària i gratuïta, on els assistents podran gaudir de 32 propostes  per a tots els 

públics.  

 

El Centre Comercial Espai Gironès , que sempre ha lluitat per la difusió cultural -no 

tan sols és un dels patrocinadors de Temporada Alta (Festival de Tardor de 

Salt/Girona), sinó que ofereix des de fa temps i de manera regular i gratuïta un ampli 

ventall d’ofertes artístiques de qualitat-, dóna un pas endavant en el seu 8è aniversari, 

programant la primera edició del Festival d’Arts en Viu, que es podrà veure del 6 de 

maig al 8 de juny al recinte ESPAIdART , dins el mateix centre comercial.  

 
24 joves companyies catalanes  lideren la programació d’ESPAIdART , amb 

propostes que van des del teatre musical fins a actuacions de dansa contemporània, 

passant per concerts o altres tipus de produccions teatrals per a tots els públics. En 

aquesta primera edició, el festival compta amb 8 estrenes i amb la presència de 

companyies de reconegut prestigi com: Cuentos Cruentos , que presenta un 

espectacle de teatre musical que actualment acull la Sala Gaudí (Bcn); Cuerpo 

Demente , que sorprendrà tothom amb un espectacle de dansa contemporània que 



compta amb un ballarí molt especial (un gos); La Bleda , una de les pallasses més 

pallassa de Catalunya; BlueMango , que ofereix espectacles teatrals en anglès per als 

més petits; o Metromàtic , companyia de teatre i titelles amb una llarga trajectòria 

professional.  

 

La creació d’aquesta nova plataforma de difusió de les Arts en Viu i l’originalitat que 

representa la conversió d’un centre comercial en un espai escènic amb espectacles de 

qualitat, ha fet que ESPAIdART  mereixi l’apadrinament del director de Temporada 

Alta, Salvador Sunyer, i la confiança de diversos promotors privats. 

 

El proper divendres 3 de maig  es portarà a terme la presentació d’EspaidArt , la 

primera edició del Festival d’Arts en Viu a l’Espai Gironès . Totes les companyies 

que formen la programació del festival i els mateixos organitzadors seran els 

encarregats d’una presentació de caire artístic per aquest acte informal.  

 

 

INFORMACIÓ PRÀCTICA  

ESPAIdART 

1ª edició del Festival d’Arts en Viu a l’Espai Giro nès   
del 6 de maig al 8 de juny al cc Espai Gironès (Salt - Girona)  

Teatre, dansa, música i molt més   

HORARIS: de dilluns a dissabte a les 18h 

--------- 

Per més informació i material gràfic premeu aquí  

 

Per a més informació : 
 

Espai Gironès · Departament de Màrqueting i Comunic ació 
Cristina Plana Salip i Francisco Javier Lara Reguera 

Telèfon: 972239012 · Mail: Cplana@multi-mallmanagement.com 
 

AGÈNCIA DE MITJANS · COMEDIA, Comunicació & Media, SL 
Marc Gall i Nora Farrés 

Telèfon 680168217 · Mail: nfarres@comedianet.com 


