
Funcionari de carrera de l’Ajun-
tament de Tarragona, on ha treba-
llat des del 1985 fins al 2009 quan
el va fitxar la Fira Mediterrània, Jor-
di Bertran tornarà, inicialment, a la
seva plaça al consistori tarragoní.
Tot i això, l’Ajuntament de Valls
compta amb el gestor cultural –Ber-
tran ja hi va treballar en el gran pro-
jecte de les Festes Decennals i és as-
sessor de la regidoria de Cultura–

per impulsar el projecte del Museu
Casteller de Catalunya, que està a
punt de començar la seva cons-
trucció a la ciutat de Valls amb un
pressupost de més de 4 milions
d’euros. «Em sento molt a gust en
el projecte cultural de Valls i del
Museu Casteller de Catalunya però
la plaça la tinc a l’Ajuntament de
Tarragona i estic a disposició del
que més convingui a les institu-
cions. N’estem parlant però s’han

de consensuar els interessos», ex-
plicava ahir Bertran. La no-reno-
vació del contracte per part de la
Mediterrània ha accelerat els con-
tactes per a la incorporació a l’abril
de Bertran amb una dedicació ple-
na com a assessor municipal en
gestió cultural, sobretot per tirar en-
davant el Museu Casteller. L’Ajun-
tament de Valls debatrà avui la in-
corporació, subjecta, però, a la de-
cisió que es prengui a Tarragona.
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L’Ajuntament de Valls debat avui incorporar
Jordi Bertran per impulsar el Museu Casteller

L’11 de gener, Lluís Puig expli-
cava a aquest diari que el nou
plantejament de la fira manresa-
na s’explicaria coincidint amb la
convocatòria artística per a la pro-
pera edició. A grans trets, la re-
orientació de la Mediterrània hau-
ria de passar  per dos fronts: con-
vertir-se específicament en un
mercat de música tradicional, i
encabir la cultura popular amb la

intenció, subratllava Puig, que
«llueixi però sense estar sotmesa a
les exigències d’un mercat de com-
pravenda». Ara, a més de perfilar
els canvis artístics, la Fundació
Fira Mediterrània té la vacant de la
gerència descoberta. Ahir, Puig
no va fer declaracions, ni sobre la
no-renovació del contracte de Jor-
di Bertran ni sobre el futur de la ge-
rència i des de l’Ajuntament es
confessava desconeixement.
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Les incògnites de la nova
estructura de la Mediterrània
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MÉS CANVIS Ara fa quinze dies, la Fundació Fira Mediterrània feia públic que reorientava el certamen, que en canviava les dates i que
renovava per tres anys David Ibáñez. En la reunió del patronat, però, també es va informar sobre la no-renovació al capdavant de la gerència del
tarragoní Jordi Bertran, després de cinc anys en el càrrec. La proposta per incorporar-lo a l’Ajuntament de Valls ha fet trencar, en part, el silenci
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Jordi Bertran (Tarragona, 1966)
no serà el gerent de la dissetena
Fira Mediterrània de Manresa. El
15 d’abril acaba contracte i la di-
recció del certamen ha decidit no
renovar-lo en el càrrec, com ahir
confirmava ell mateix a aquest
diari. El director general  de Cul-
tura Popular de la Generalitat i pre-
sident del comitè executiu de la
Fira Mediterrània, Lluís Puig, no va
voler fer cap declaració, ni confir-
mar ni desmentir l’adéu de Bertran
i va instar a conèixer l’estructura de
la nova fira en una propera pre-
sentació pública. Valentí Junyent,
alcalde de Manresa, però, també
confirmava ahir que Jordi Ber-
tran no continuarà a la gerència del
certamen, cinc anys després d’ha-
ver-s’hi incorporat.

Ara fa quinze dies, el 9 de gener,
la Fundació Fira Mediterrània feia
públic el canvi de dates, la futura
reorientació del certamen man-
resà i la renovació per tres anys del
director artístic David Ibáñez, que
acaba contracte a final de desem-
bre. Uns temes informats en la pri-
mera reunió de l’any del Patronat
de la Fundació Fira Mediterrània
i en la qual, segons ha pogut saber
aquest diari, la decisió de pres-
cindir de Bertran –presa a la tar-
dor– es va comunicar al conseller
Ferran Mascarell i a la resta de
membres. Una resolució que con-
trasta amb les declaracions de
Lluís Puig el novembre passat, en
la cloenda de la Mediterrània,
quan afirmava que no hi havia cap

intenció «de rellevar ningú» sinó
de «mantenir l’estructura de la
fira, amb les persones que ja hi
són, tant a la gerència com a la di-
recció artística» (vegeu Regió7 de
l’11 de novembre). 

Jordi Bertran haurà estat al cap-
davant de la gerència des de l’abril
del 2009 fins a l’abril del 2014,
cinc anys, durant els quals el cer-
tamen manresà ha fet un salt  qua-
litatiu en la professionalització de
la fira malgrat el context de crisi i
les continuades retallades pres-

supostàries. Per al gestor cultural,
que hauria continuat al capdavant
de la gerència, i que un cop aca-
bada la fira no s’esperava la no-re-
novació del contracte, el càrrec de
gerent és «de confiança i, per tant,
susceptible i legítim de canviar-lo».

Per tant, explica, tenia molt clar
que «jo no em quedaria per sem-
pre. De fet, l’abril del 2009, és el pri-
mer que vaig explicar a l’equip de
la fundació».

Jordi Bertran,  director artístic de
la Mediterrània entre el 2001 i el
2005, va arribar a la gerència de la
fira manresana després d’una ne-
gociació directa entre la conselle-
ria de Cultura, llavors dirigida per
Joan Manuel Tresserras, i l’alcaldia
de Tarragona, on treballava de
tècnic de Cultura des del 1985. 
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La Fundació Fira Mediterrània no renova
Jordi Bertran, que deixarà la gerència a l’abril
El director general de Cultura Popular, Lluís Puig, declina fer declaracions tot i que el novembre afirmava que no hi hauria relleus

Jordi Bertran el 2011 a Tarragona. Ha estat vinculat a la Mediterrània com a director artístic i com a gerent
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La decisió de prescindir del
gestor cultural tarragoní es va
comunicar al patronat de la
fira i al conseller el 9 de gener

Valentí Junyent, alcalde de
Manresa, agraïa, ahir, «la feina
que ha fet Jordi Bertran per la fira
manresana. Estem molt contens
amb la seva tasca i i valorem, so-
bretot, la professionalitat i haver
fer créixer i millorar el certamen
en temps difícils». Per a Junyent,
la no-renovació del contracte
del tarragoní, de la qual també es
van assabentar en la reunió del
patronat, s’ha d’entendre «com
un cicle que s’acaba».
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Valentí Junyent: 
«estem molt
agraïts i li valorem
molt la seva feina
a Manresa» 

L’alcalde de Manresa
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