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Es diuen El Mercat de la
Cultura (www.mercatde-
lacultura.cat) i és una em-
presa catalana pionera
que comercialitza regals
culturals per internet.
“Regalar entrades o llibres
és una pràctica habitual,
però vam pensar que a tra-
vés de capses regal el re-
ceptor pot triar quin llibre
o CD vol, quina obra de
teatre i dates li interessen,
i així l’oferta és més am-
pla”, comenta Laia Collet,
cofundadora del Mercat
de la Cultura amb el disse-
nyador Jaume Martí.

El disseny de les capses
–molt cuidat– juga amb
els aliments que es poden
trobar en un mercat: “Per
exemple, hi ha un peix que
es converteix en una
trompeta, o una maduixa
en una màscara.”

Els xecs cultura –de di-
ferents imports– són vals
que es poden gastar en es-
pais culturals com ara lli-
breries –La impossible,
Al·lots, Espai Literari, en-
tre d’altres–, botigues de
música –Discos 100, Daily
Records, Ultra-locals Re-
cords...–, galeries d’art –El
diluvio universal, Living-
murs Art Studio...– o de fo-
tografia.

El Menú Escena –per a
dues o quatre entrades–
dóna accés a moltes sales
de Barcelona que s’han su-
mat a la iniciativa veient
una oportunitat d’arribar
a nous públics. Hi trobem,
entre d’altres, el teatre

Tantarantana, el teatre
Akadèmia, la Sala Munta-
ner i la Sala Beckett, a ban-
da de la Biblioteca de Cata-
lunya.

Una altra de les “para-
des” d’aquest original
mercat cultural ofereix ru-
tes guiades de diferents
estils per la capital catala-
na. “Són les que, de mo-
ment, funcionen millor, i
hi ha deu empreses per
triar.” Culturals, literaris,

històrics o turístics, els iti-
neraris són d’allò més rics i
variats.

Un altre dels sectors
que també inclou el Mer-
cat de la Cultura és l’infan-
til –Kids– amb una sèrie
d’espectacles familiars.
“Aquest és un públic que
volem potenciar perquè hi
ha molta demanda”, asse-
gura Laia Collet. Actual-
ment, ofereixen un seguit
d’espectacles infantils en

teatres especialitzats i en
volen ampliar l’oferta.
També estan treballant en
una nova capsa “tallers”
destinada a regalar cur-
sets diversos per a adults.

De moment, el Mercat
de la Cultura compta amb
una quarantena de col·la-
boradors, tot ells de Barce-
lona, però els responsa-
bles de l’empresa no des-
carten incorporar-ne d’al-
tres ciutats. ■
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