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TÀRREGA

X. SANTESMASSES

Tàrrega va abaixar diu-
menge el teló de la 35a edi-
ció de la Fira de Teatre al
Carrer. La major disposició
d’espais escènics a la ciutat,
enguany han estat 25, ha per-
mès que la Fira no hagi vist
les aglomeracions de públic
que tenia històricament.
També cal dir que la Diada i
la Via Lliure van minvar el
públic divendres, i que dis-
sabte també hi havia menys
públic que en anteriors edi-
cions. Demostra aquest fet
que el càmping municipal
tingués 3.198 campistes,
quan en anteriors edicions
havia superat àmpliament
els 5.000.

Pel que fa a la venda d’en-
trades, es van ocupar 13.000
localitats, un 5% més que
l’any passat, i es van esgotar
les entrada d’un total de 88
passis. Oriol Martí va desta-
car l’increment del 20% en la
venda anticipada d’entrades,
fet que demostra que els vi-
sitants s’interessen prèvia-
ment pel certamen.

Amb referència a la Llotja,
FiraTàrrega va convocar
aquest any 909 professionals
(269 d’internacionals) de 535
entitats, 120 i 108 més respec-
te de l’any passat. L’organit-
zació atribueix aquest incre-

El grup targarí de música Diga’ls-hi Inquiets va ser una de les revelacions de la 35 edició.
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Fira sense aglomeracions
La major disposició d’espais per dur a terme els actes de la Fira, enguany 25, i la

menor presència de públic han permès gaudir dels espectacles de la Fira de Teatre al

Carrer de Tàrrega. Cal destacar l’augment de públic familiar al certamen

Leandre, un clàssic de la Fira, va actuar a Sant Eloi.
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Una actuació de circ a la plaça de les Nacions.

ment a l’organització del pri-
mer seminari FreshStreet al
costat de Circostrada, en què
es va reflexionar sobre les
característiques i l’estat del
sector. La majoria de les
companyies consultades van
assegurar que FiraTàrrega
és un dels certàmens de la
península amb més projec-

ció internacional, ja que hi
participen professionals
d’arreu. Per la seva part, l’al-
caldessa, Rosa Maria Pere-
lló, va voler remarcar la ma-
jor implicació de la ciutat en
el desenvolupament de la Fi-
ra, així com l’impacte econò-
mic que deixen els quatre di-
es de teatre a la ciutat.

Un grup itinerant francès al carrer Migdia.
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L’ALCALDESSA

Menys
massificació i més
públic familiar

Un dels fets constata-
bles d’aquesta 35a Fira
de Teatre al Carrer és
l’increment que ha tin-
gut el públic familiar.
En aquest sentit, cal re-
marcar l’èxit de parti-
cipació a l’espai Onda-
ra Park, dedicat al pú-
blic infantil, i les seves
propostes, però també
la resta d’espais tenien
molta presència de pú-
blic familiar. En especi-
al, cal destacar les pro-
postes a la plaça de les
Nacions, de dansa i circ,
que es van veure plenes
de gom a gom.

LA DADA
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