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D’AQUÍ A DOS MESOS 4 La Mediterrània fa equilibris per no perdre el seu segell de qualitat malgrat que cada any perd un llençol a la bugada.
Per a la setzena edició, que començarà d’aquí a dos mesos, disposa d’un milió d’euros, cap a un deu per cent menys que en l’anterior edició de
la fira. La gerència treballa per compensar aquesta retallada incrementant l’aportació privada i beneficiant-se d’un canvi en el règim fiscal

La Fira Mediterrània perd 100.000 euros
però manté la xifra d’espectacles en cartell
 El certamen manresà pateix una reducció de 225.000 euros de la Generalitat en una edició amb 235 funcions
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La Fira Mediterrània no és aliena a les retallades pressupostàries
que afecten molts sectors de la societat i celebrarà la 16a edició, del
7 al 10 de novembre, amb 100.000
euros menys dels que va disposar
l’any passat. La xifra s’explica a partir de la severa reducció de l’aportació de la Generalitat de Catalunya, que passa de 805.000 a
580.000 euros, i, alhora, amb els
efectes positius d’un canvi de règim ﬁscal que permetrà deduir
part de l’IVA que genera el certamen, la subvenció de 15.000 euros procedent de la Diputació de
Barcelona i el reforç del patrocini
privat, en el qual destaca un conveni per a tres anys amb Estrella
Damm la quantia i les condicions
del qual es donaran a conèixer
properament en roda de premsa.
La contrapartida d’aquesta escapçada dels 1.100.000 euros de la
quinzena edició és la potenciació
del sector artístic i professional,
que es manté en els mateixos números de la Mediterrània precedent, i en alguns casos augmenta. L’espectador que bussegi en el
programa que es repartirà a mitjans de mes amb Regió7, no veurà minvades les seves possibilitats
de tria perquè l’equip que lideren
el gerent Jordi Bertran i el director
artístic David Ibáñez ha aconseguit confeccionar un catàleg de
114 espectacles: 96 en la secció
oﬁcial, 10 en l’apartat Off de l’Estepa Mediterrània i 8 en el nou Off
que s’incorpora aquest any a la

LES XIFRES

1.000.00 €
Pressupost. Respecte del 2012
(1.100.000 euros), la Fira Mediterrània de Manresa disposa de 100.000
euros menys. L’aportació de la Generalitat s’ha reduït de 805.000 a
580.000 euros. L’Ajuntament manté
els 100.000 euros de l’any passat.
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Programació. El volum d’actes del
certamen augmenta gràcies a les 85
propostes per als professionals i les
40 de Manresa Alliance. Aquest
darrer apartat comprèn les sinergies
amb agents culturals del territori.

La companyia Karnavires va fer una cercavila de foc en la darrera edició de la Fira Mediterrània

Fira, Humus Mediterrani. Tenint
en compte que el 2012 es van
programar 106 muntatges, la diferència amb aquest any la marca l’Humus.
El context de crisi econòmica
obliga l’equip directiu de la Mediterrània a buscar constantment
noves solucions per fer front a els
retallades. Una bona notícia ha arribat en forma d’impost. Fins ara,
la Fira no podia deduir l’IVA de
cap manera, i en el camp de l’assistència d’espectadors als actes

culturals continuarà essent així.
Però el canvi en el règim ﬁscal de
les activitats ﬁrals i de promoció
suposarà un alleujament per a la
tresoreria de l’esdeveniment que
se celebra des de fa una dècada i
mitja a la capital del Bages.
La minva de 225.000 euros de la
Generalitat també s’intenta compensar, almenys en part, per l’entrada de la Diputació de Barcelona en el capítol de subvenció directa, que enguany se xifra en
15.000 euros. Un altre aspecte en

el que la gerència de la Mediterrània està aprofundint és la cooperació publicoprivada, que es
concreta en operacions com la
contractació per taquillatge de
les primeres espases del certamen, les que actuen en escenaris
grans que permeten un aforament important de públic.
En el camp professional, les
activitats passen de les 70 del
2012 a les 85 d’enguany. Un increment que s’emmarca en la voluntat expressada per la direcció

L’espectacle de la Banda de l’Escola de Música
de Berga i Comediants passarà per Manresa
T. M. R. | MANRESA

L’espectacle conjunt de la Banda de l’Escola Municipal de Música de Berga i el grup Comediants
es podrà escoltar a la Fira Mediterrània el diumenge 10 de novembre, en funcions a les 10 i les 13
h, a l’Escenari Estrella Damm de la
plaça del Milcentenari de Manresa. Amb el títol d’Ecos de Patum,

ACTIVITATS

aquest muntatge adreçat al públic
familiar es presenta com un concert esceniﬁcat de les melodies
de la gran festa berguedana.
Un altre col·lectiu de la Catalunya Central que participarà del
certamen serà el grup de teatre de
l’Associació Cultural Recreativa
de Fals, que representa en un
muntatge de prop d’una hora l’An-

tígona de Salvador Espriu. La cita
és per al dissabte 9 de novembre a
les 11 h al pati del Kursaal. Per la
seva part, un grup de membres de
La Passió d’Olesa de Montserrat
portarà el Festival en Veu Alta a la
Mediterrània, en diferents passis
durant el divendres i el diumenge
a la Casa Lluvià. Els actors recitaran diversos passatges de l’obra sa-

cra que cada any porta milers d’espectadors a la localitat.
La tradicional jornada castellera en que la colla manresana Tirallongues oﬁcia d’amﬁtriona es repetirà el dissabte 9 de novembre,
amb dos convidats de luxe com els
Minyons de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Per la
seva part, els Geganters de Man-
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ESPECTACLES

Secció oficial i Off. Són 96 muntatges en el primer apartat, i 18 en el
segon, que es reparteixen entre els
10 de l’Estepa i els 8 del nou Humus.
Ambdós són l’Off de la Fira. En total,
sumen fins a 235 funcions.

de la ﬁra de potenciar la Llotja de
contractació, que el novembre
passat es va ubicar al Museu de la
Tècnica. Una novetat seran les
xerrades de companyies que no
actuen però explicaran els seus
projectes.
resa, que enguany celebren trenta anys, desﬁlaran amb la seva
imatgeria festiva de la ciutat el diumenge 10 de novembre en tres
ocasions al llarg del dia i faran
una cercavila entre el Casino i la
plaça Major.
Altres artistes de la Catalunya
central que ja es va anunciar fa uns
mesos que participarien a la Fira
Mediterrània són el músic igualadí Jordi Savall, que enguany és
l’artista convidat, el cantautor manresà Albert Palomar, i els grups de
folk Nakki i D’Aquí i d’Allà. En el
grup Tazzuff hi trobem el santfruitosenc Adrià Grandia.

