
 
 
NOTA DE PREMSA 

La Fira Mediterrània ja és aquí 
 

 La 17a edició s’inaugura oficialment demà a les 21h, amb la Revetlla 
Mediterrània que lidera la Troba Kung-Fú  

 

 A la Plaça Major els italians Eventi Verticali oferiran, a les 20h del 
vespre, una espectacular aventura que fusiona videojoc amb teatre 
vertical 

 

 Nombroses infraestructures i muntatges escènics transformen ja la 
fesomia del centre de la ciutat 

 

 El programa d’enguany inclou més de 300 activitats artístiques, 
professionals i de ciutat  

 
Estem a les portes de la 17ª edició de Fira Mediterrània i Manresa ja ha canviat la 

seva fesomia habitual per acollir les més de 300 activitats i als més del miler de 

professionals que visitaran la capital del Bages atrets per una intensa programació 

artística i professional. Com a apostes de l’edició d’enguany, l’eix que lliga el Passeig 

Pere III amb el Jardí del Casino i la Plaça Sant Domènec seran els espais que han 

patit la transformació més important: el Casino, acollint la gran vela de la Taverna 

Estrella DAMM-Cuines del Món; el Passeig Pere III amb les 87 parades d’artesans i 

d’empreses proveïdores de la festa, l’espectacle i la cultura d’arrel, i la Plaça Sant 

Domènec, com a espai més obert i diàfan.  

 
Nova Taverna 
La Taverna de la Fira, l’emblemàtic espai del mercat manresà ha canviat d’ubicació i 

es trasllada a una vela de gran format, al Jardí del Casino, sota una nomenclatura 

nova, Taverna Estrella DAMM - Cuines del Món. Serà un dels espais centrals de la 

Fira. Amb el patrocini d’Estrella Damm, la Taverna acollirà algunes de les actuacions 

més destacades de la programació, com l’espectacle inaugural, Revetlla Mediterrània, 

amb la Troba Kung-Fú i la Unió Musical d’Alaquàs (demà dijous 9 d’octubre a les 21h), 

la Nit de Ball Folk (amb els balears Es Revetlers, els catalans Brunzit i els gascons La 

Forcelle – dissabte 11 a partir de les 21h), i la Festa de cloenda, amb la Cobla 

Catalana dels Sons Essencials i diversos convidats de primera línia (diumenge 12, a 

les 20h). La nova vela no perdrà la seva vessant d’espai gastronòmic, al contrari, ja 

que es veurà reforçada amb la voluntat d’ampliar horitzons en forma de mercat de 

cuines del món, amb oferta mediterrània, d’Uruguai, Colòmbia, Japó i Marroc entre 

d’altres. 

 
Espai obert a la Plaça Sant Domènec 
A la plaça Sant Domènec, l’espai que en edicions anteriors ocupava la Taverna de la 

Fira, enguany queda lliure i passa a convertir-se en un espai obert on s’ubicaran jocs 

interactius i un escenari de circ. I també hi haurà més oferta gastronòmica i l’habitual 

punt de venda d’entrades, que funcionarà demà, de 10h a 21h; divendres, de 10h a 



23h; dissabte, de 10h a 24, i diumenge, de 10h a 19h. La incorporació d’aquest espai 

diàfan millorarà la circulació de públic entre la Plaça Major i el Passeig Pere III, aquest 

darrer consolidat com a autèntica espina dorsal de l’esdeveniment. 

 
A la Plaça Major 
La Plaça Major també canviarà la fesomia durant aquests dies per acollir una proposta 

de carrer de gran format que barreja la dansa vertical amb el videojoc, Wanted, dels 

italians eVenti Verticali. La Plaça Major també serà escenari del sorprenent espectacle 

del funambulista francès Pierre Déaux; l’homenatge al gènere de revista de Le 

Croupier; i les propostes més tradicionals de l’Esbart Dansaire i Bastoners d’Artés i els 

Falcons de Vilafranca. L’entorn de la Plaça Major, concretament a la Baixada de la 

Seu, serà l’escenari de Despertaferro Tocatta, una espectacular interacció entre 

música electrònica i les campanes de la Seu de Manresa. 

 

Canvis de darrera hora  
El programa de la Fira es posarà en marxa amb alguns canvis respecte la versió 

impresa: 

 

Per una banda es tracta de la reubicació dels concerts d’Extraño Weys (divendres 10 a 

les 23:30h) i de Bernat Font Trio (dissabte 11 a les 23:30h), que en comptes de tenir 

lloc a La Peixera (espai que recentment ha cessat la seva activitat), es faran al proper 

Parc de la Seu. 

 

Per altra banda, per motius tècnics, Big Band Basket Beat Barcelona farà una única 

funció a El Sielu, dissabte 11 d’octubre a les 20:30h, en comptes dels dos passis 

previstos a la Sala Plana de l’Om. 

 

I finalment, aprofitant l’estada a Manresa dels vj’s britànics Addictive TV, Fira 

Mediterrània ha organitzat una Festa de Benvinguda per a públic i professionals que 

tindrà lloc a El Sielu, demà dijous a les 1h. Esteu tots convidats! 

 

 

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

Web oficial - www.firamediterrania.cat/ 
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