Què és la Fira Mediterrània?
La Fira Mediterrània de Manresa és un mercat d'espectacles que, amb la tradició
mediterrània com a eix, es mou en dos àmbits principals: la cultura popular (basada en
elements com la cruïlla entre creació contemporània i arrel tradicional, la participació
ciutadana i l'ampliació de la base social de la cultura) i les músiques del món.

Activitat professional
Més enllà de la seva oferta artística, la Fira Mediterrània de Manresa és un mercat, punt
de trobada entre venedors –distribuïdores d’espectacles, mànagers, companyies, grups,
etc.-, i els compradors potencials de les seves propostes.
La zona de negoci de la Fira és la Llotja professional, situada als antics dipòsits d’aigua de
la ciutat que avui acullen el Museu de la Tècnica de Manresa. Aquest espai es converteix

La Fira Mediterrània té un caràcter interdisciplinari i aglutina els diferents llenguatges

durant tres dies en un important nucli de trobada professional, amb expositors, jornades

artístics: arts visuals, circ, dansa, exposicions, música, narració oral i teatre. Els

professionals, presentacions de projectes culturals, showcases, speed datings i treball en

espectacles programats són de diferents formats -petit, mig o gran-, de sala o de carrer, i

xarxa.

adreçats tant al públic adult com al familiar.
Paral·lelament, la llotja professional és un punt privilegiat de contacte i compra-venda tant
del sector de les arts escèniques (circ, familiars, arts de carrer...) com de les músiques del
món.

Vols venir a la Fira com a professional?
La Fira Mediterrània de Manresa és un mercat d'espectacles interdisciplinari dedicat a la
cultura popular i les músiques del món que aglutina arts visuals, circ, dansa, exposicions,
música, narració oral i teatre. Al llarg de les seves 18 edicions, ha esdevingut punt de
trobada imprescindible per als professionals del sector que volen vendre i/o comprar
espectacles.
Tots els acreditats de la Fira tenen:

www.firamediterrania.cat



Accés a la Llotja professional i a la recepció inaugural.



Accés a les activitats professionals (jornades professionals, presentacions de
projectes, reunions ràpides, showcases i trobades professionals).



Accés gratuït als espectacles de pagament segons disponibilitat o reserva prèvia.



Bossa de la Fira i guia professional.

