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PRESENTACIÓ
Stalkers (dipostiu per a joves curadores) és un projecte a partir del qual 18 joves d’entre
18 i 25 anys interessats i/o implicats en les arts vives procedents de diferents municipis del
territori català participen d’una experiència al voltant de la idea de curadoria i governança
participativa en el sector cultural.
Stalkers és una proposta ideada per quatre plataformes d’arts vives: Festival Sâlmon de
Barcelona, Fetival Sismògraf d’Olot, Fira Tàrrega i Festival TNT (Terrassa Noves Tendències)
i compta amb la complicitat del Festival Eufònic i de diferents municipis: El Prat del Llobregat, Alcover, Martorell, Olot, Tàrrega, Terrassa, Terres de l’Ebre i Celrà.
Les joves stalkers de cadascun del municipis participants tindran l’oportunitat de viure els
5 festivals des de dins a través d’un dispositiu pensat perquè les joves interessades per la
curadoria de les arts vives puguin conèixer de primera mà aquesta pràctica en profunditat,
assistint a festivals i esdeveniments artístics acompanyades de creadores i gestores culturals i altres agents del sector.
A cada festival es treballa una temàtica diferent al voltant de la programació d’arts vives,
perquè les joves participants puguin experienciar tant des de la teoria com des de la pràctica, el moment de les arts vives en el nostre país i per extensió, en els contextos territorials
concrets dels festivals i municipis participants. Cada municipi participant respon a realitats
molt diverses dins del territori tot i tenir la característica en comú de ser poblacions descentralitzades i de situar-se entre els 2.800 i els 200.000 habitants.
Després de l’experiència d’un any visitant els diferents festivals, de cara el següent any es
treballa amb els dues joves de cada municipi per tal d’acompanyar-los a l’hora de configurar un projecte de curadoria d’arts vives propi que encaixi en la programació de cada ciutat
i dirigit principalment al públic jove d’aquestes.
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DESCRIPCIÓ DEL PROJ ECTE
OBJECTIUS
L’objectiu principal del projecte és crear un dispositiu de participació de i per a joves
que aconsegueixi:
•

Acostar les arts vives a joves de diferents poblacions de forma experiencial.

•

Propiciar que les joves siguin les protagonistes de qüestionar i valorar la programació
d’arts vives dels seus municipis en concret i del territori català de forma més global.

•

Fomentar la participació activa de les joves en les propostes culturals dels seus municipis, propiciant que el públic jove s’acosti als teatres perquè s’hi sent interpel·lat i perquè
la programació és del seu interès.

•

Crear un context necessari per poder alterar i posar en dubte les relacions tradicionals
entre artista, obra i espectador.

•

Posar en dubte les formes de curadoria actuals, el rol de centre i perifèria i les jerarquies
existents al voltant de la figura del programador/a.

•

Apostar perquè les metodologies i pràctiques d’investigació de les arts vives es puguin
expandir com a pràctiques regeneratives al llarg del territori i amb veu jove.

•

Expandir de forma exponencial i sostinguda la programació d’arts vives arreu dels municipis del territori català.

•

Crear un model de formació basat en allò experiencial i de forma transversal amb l’objectiu de que agents culturals i joves puguin retroalimentar-se i qüestionar-se.

MARC CONTEXTUAL
Les polítiques culturals es troben en la difícil conjuntura de donar resposta als canvis de la
societat i donar lloc a noves pràctiques i formes de vida. Les fronteres entre fer i teoritzar,
historiar i exposar, criticar i afirmar s’han erosionat des de fa temps. La nostra societat ens
exigeix un canvi de paradigma i de representativitat; vol estar present com a subjecte actiu, amb una participació més intensa del “jo polític”, però necessitem espais conjunts per
practicar, equivocar-nos i educar-nos com a societat. La ciutadania cada vegada exigeix
més institucions obertes, transparents i accessibles i les institucions culturals no ens hem de
quedar fora d’aquesta transformació.
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Com a institucions culturals tenim interès per qüestions relatives a la democràcia i a la participació. Volem trobar maneres que signifiquin de maneres diferents el concepte “formar
part”, crear dispositius de trobada que ens portin més enllà dels rols ja establert (programadores, creadores, espectadores, oients etc.).
Volem ser subjectes més actius, més conscients del nostre context, més solidaris i compromeses amb el comú. I pensem que les pràctiques artístiques participatives són procesos
formatius horitzontals d’aprenentatge col·lectiu. A través de l’art, creant ficcions i pràctiques
col·lectives es poden construir relats emancipadors.
Necessitem fer un gir en la pràctica de manera urgent ara i aquí. Partim de la base que l’art
participatiu té un paper transformador quan es presenta com un procés d’aprenentatge
col·lectiu. Una manera de treballar en l’educació pràctica de processos deliberatius, on el
plaer, allò inesperat, allò lúdic, ...siguin estratègies per desencadenar connexions mentals
que puguin generar noves ordenacions.
El projecte Stalkers es presenta com un espai multi-vocal en el qual es fomenta la passió per
l’aprenentatge comú, en el qual es desenvolupa un pensament propi i emancipador, crític
amb els relats de poder i posant sempre èmfasi en la necessitat del pensament crític, buscant alternatives i noves maneres d’afrontar la pràctica en el nostre dia a dia.

ENTITATS QUE CONFORMEN EL PROJECTE
El projecte està ideat i impulsat per 4 festivals d’arts vives del territori català anomenats
anteriorment, que cada un d’ells té una mirada especifica sobre la curadoria i tot i que
totes elles treballen amb les arts escèniques, tenen especificitats diferents. A aquest festivals s’hi ha sumat el Festival Eufònic per a aquesta nova edició 2022-23.
Aquesta aliança no descarta noves incorporacions arribant així a noves mirades “temàtiques” de curadoria i de territori.
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FESTIVALS IMPULSORS:
				
El Festival Sâlmon d’arts vives de Barcelona és un festival de creació contemfestivalsalmon.com

porània al voltant del moviment i la hibridació de llenguatges escènics. Durant les
seves primeres edicions va tenir com a impulsor-organitzador el Graner-Mercat
de les Flors, en diàleg amb el projecte europeu Modul-dance en un primer cicle
de tres anys i posteriorment va establir ponts entre la creació local i Llatinoamèrica, ja desvinculat de la xarxa europea de cases de la dansa. Progressivament,
el festival al llarg de les seves edicions s’ha anat obrint a la ciutat, portant les arts
vives a la programació d’espais escènics i no escènics i ha combinant el recolzament a la creació local amb una aposta per obrir contextos de pràctica compartida entre ciutadania i artistes. En la seva 9a edició, fruit d’aquesta permeabilitat
que l’identifica, el festival va cristal·litzar en un cos tentacular format pels quatre
centres de creació vinculats a arts vives de la ciutat (Antic Teatre, La Caldera, La
Poderosa i Graner), que n’han passat a ser els coorganitzadors.
FiraTàrrega és el mercat internacional de les arts escèniques que té lloc anual-

firatarrega.cat

ment a Tàrrega el se-gon cap de setmana de setembre. Fundada el 1981, és
un gran aparador de l’actualitat escènica, amb una programació eclèctica que
inclou espectacles de sala i que posa una atenció especial en les arts de carrer,
els espectacles visuals i els no convencionals. En tant que punt de trobada i de
debat de referència internacional, el nostre objectiu principal és la dinamització
del mercat de les arts escèniques, obrint la porta a la internacionalització de les
companyies catalanes. Altres objectius més específics són el suport a la creació
dels artistes, l’impuls de la formació, centrada en la gestió i la creació artística i
la generació d’aliances estratègiques per desenvolupar circuïts o produccions
transnacionals d’arts de carrer.

							
El festival de dansa Sismògraf va néixer l’any 2009 amb la voluntat d’agrupar en
un cicle les propostes de dansa que es feien dins la programació cultural de la
sismografolot.cat

ciutat d’Olot. Va arrencar gràcies a l’impuls del projecte europeu Ciutats 3.0 però
sobretot gràcies a dos factors: l’existència de ballarins i coreògrafs professionals
i amateurs i d’un públic receptiu cap a la dansa. Durant sis edicions el festival
va portar propostes de dansa de tot tipus al Teatre Principal d’Olot i també als
carrers, parcs i places de la ciutat, a més d’organitzar activitats paral·leles per
apropar la dansa als ciutadans. El festival va anar creixent fins que en l’edició del
2015 va passar a ser un dels festivals estratègics per a les arts escèniques de la
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Generalitat com el Trapezi de Reus, Fira Tàrrega o La Mostra d’Igualada. A partir
de l’edició del 2022 deixa de ser festival estratègic per centrar-se no només en la
dansa sinó en el moviment en general: Sismògraf, el festival que detecta el moviment del cos i del planeta. Vol ser un festival situat i conscient. Situat en el paisatge que ens defineix i que ens envolta, en complicitat amb la resta de paisatges
del mon. Conscient del que tenim al voltant i buscan fer aportacions des de les
arts i la creació. Una oportunitat per gaudir d’espectacles de tot tipus i formats on
el moviment és el protagonista.

			
TNT és un festival de nous llenguatges artístics, és la transformació del futur
en present, l’activació de noves maneres d’habitar l’expressió artística, de rela-

tnt.cat

cionar-la amb el nostre món, incert i accelerat, saturat i desigual, pendent d’un
canvi global. TNT és provocació, incomoditat, experimentació, diversió i, també,
vulnerabilitat. TNT recolza pràctiques artístiques crítiques i compromeses. Estèticament obre el ventall a totes les possibilitats del nostre temps, impulsant nous
formats i desbordaments de l’escena. Conceptualment, treballa amb artistes
implicats amb els conflictes dels nostres temps com l’ecologia, la desigualtat,
el gènere i la diversitat o l’hegemonia de les noves tecnologies. TNT fomenta
propostes que transitin per terrenys transversals provocant interseccions amb
d’altres disciplines artístiques que permetin obrir l’escena a noves comunitats,
tant de creadors com de públics, i treballant sempre en xarxa amb d’altres institucions, centres educatius, col·lectius locals i ciutadania. TNT acull una programació innovadora, transdisciplinar i contemporània articulant, en cada edició, un
discurs col·lectiu.

FESTIVAL PARTICIPANT:
Eufònic és el festival al voltant de les arts sonores, visuals i digital-performatives
que se celebra a Terres de l’Ebre, 200 km al sud de Barcelona, amb Sant Carles

eufonic.net

de la Ràpita com a població principal i, en una segona corona de poblacions,
Amposta, Tortosa i altres localitats del territori acullen instal·lacions artístiques i
actuacions en espais singulars. Eufònic Pro, el vessant professional del festival,
es porta a terme a Tortosa i compta amb presentacions, taules rodones i trobades ràpides entre experts, així com activitats més disteses com vermuts amb
artistes i presentacions de projectes. La singularitat del paisatge de les Terres de
l’Ebre en general i del Delta de l’Ebre en particular és l’element vertebral i diferencial del festival, convertint Eufònic en una experiència sonora i visual ancorada en el paisatge i l’entorn.
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MUNICIPIS CÒMPLICES: La xarxa de complicitats dels municipis participants del projecte està formada per 8 poblacions escampades arreu del territori català de realitats molt
diverses:

TÀRREGA:

Situat a la plana de Lleida, amb 88 km2 i 17.931 habitants (2020), el municipi de Tàrrega inclou els
pobles d’Altet, Claravalls, la Figuerosa, el Talladell, Riudovelles i Santa Maria de Montmagastrell.
Centre comercial i de serveis destacat, disposa d’una equilibrada estructura productiva amb una
sòlida base industrial petita i mitjana. El sector agrícola, tradicionalment de secà, està obert a noves
expectatives econòmiques gràcies al Canal Segarra-Garrigues i a projectes de transformació agroalimentària. També compta amb una bona oferta educativa. Cruïlla important de comunicacions, hi
conflueixen l’A-2 La Jonquera-Madrid i la C-14 Tarragona-Andorra, que la converteixen en un indret
tradicionalment acollidor. Altres vies importants són la C-25 Lleida-Girona que connecta amb l’A-2
molt a prop de Tàrrega o la C-53 Tàrrega-Balaguer que connecta amb la N-240 a la Val d’Aran. En
l’aspecte cultural destaca FiraTàrrega, el mercat internacional d’arts escèniques que ha projectat
Tàrrega internacionalment. També compta amb una àmplia oferta de cultura popular i amb un entramat associatiu molt dinàmic.

OLOT:

Olot, és la capital de la comarca de la Garrotxa amb gairebé 37000 habitants. És l’única capital de
comarca situada a l’interior d’un parc Natural, el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
És una ciutat amb un ric patrimoni natural i amb una forta activitat cultural i artística, d’on han sorgit
moviments històrics com les escoles d’imatgeria o l’Escola paisatgística d’Olot. S’hi celebren festivals
com Lluèrnia (foc i llum), Circ a la Plaça (circ), El Petit Format (espectacles de petit format), el MOT
(literatura i lletres) i el Sismògraf (dansa i moviment).

TERRASSA:

Amb més de 216.000 habitants, Terrassa posseeix un ric patrimoni cultural i artístic al bell mig d’un
paisatge dominat pel Parc Natural de Sant Llorenç. La Seu d’Ègara, situada al costat del parc de
Vallparadís on s’han fet importants troballes paleontològiques, la Torre del Palau i el Castell-Cartoixa
configuren el seu patrimoni medieval. Un salt en el temps ens porta a l’època del Modernisme i a
la industrialització: Vapor Aymerich, Amat i Jover (actual mNACTEC), Masia Freixa, Casa Alegre de
Sagrera… Sense oblidar el seu passat, Terrassa mira sempre cap al futur i pertany a la red Innpulso
de ciutats de la ciència i la innovació: el Festival TNT i el Parc Audiovisual són les principals ramificacions en la cultura d’aquest projecte de ciutat.
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TERRES DE L’EBRE:

Terres de l’Ebre aplega les comarques més meridionals de Catalunya: Baix Ebre, Montsià, Terra
Alta i Ribera d’Ebre. Amb dos parcs naturals (el parc natural del Delta de l’Ebre i el parc natural dels
Ports de Beseit) i vora els 180.000 habitants, és un territori de cruïlla, que triangula tres províncies
(Tarragona, Castelló i Terol) i tres comunitats autònomes (Catalunya, Comunitat Valenciana i Aragó).
El moviment antitransvasament del riu Ebre, iniciat el 2000, ha cohesionat un seguit de poblacions
que, amb Tortosa com a capital de facto del territori, s’han vist unides per una causa i que ha permès situar en el mapa una zona amb una idiosincràsia molt pròpia. Un dels elements més singulars
i propis del territori és la importància del paisatge, encapçalat pel Delta de l’Ebre, l’hàbitat aquàtic
més important de Catalunya. El festival Eufònic, desplega la majoria d’activitats a Sant Carles de la
Ràpita, però també inclou programació en una segona corona de poblacions, amb Amposta i Tortosa com a subseus, i altres localitats del territori que canvien depenent de les edicions, però que han
inclòs Alcanar, Batea, Corbera d’Ebre, Miravet, Roquetes i Ulldecona, entre altres, així com Vinaròs
de la comarca veïna del Baix Maestrat.

ALCOVER:

Alcover és una vila de 5.100 habitants situada a la comarca de l’Alt Camp, entre les ciutats de Tarragona, Valls i Reus, al peu de les muntanyes de Prades i a 15 quilòmetres de la platja. La vall del riu
glorieta dota al municipi d’un indubtable interès paisatgístic i al llarg del seu itinerari es converteix en
testimoni de què temps enrere va ser una important indústria paperera a partir de l’existència de molins encara conservats avui en dia. A Alcover hi trobem tot un conjunt d’indrets arquitectònics d’importància tals com l’església vella, els portals de la Saura i Sant Miquel i edificis com l’Abadia o Ca
Cosme. Un dels vestigis d’aquest passat és l’antic convent de Santa Anna, convertit recentment en
el Convent de les Arts, centre de creació i d’exhibició artística que, juntament amb el Museu, esdevé
el centre neuràlgic de la cultura alcoverenca i es projecta cap a l’exterior.

MARTORELL:

Martorell és una vila de la comarca del Baix Llobregat, considerada tradicionalment capital de facto
de la subcomarca del Baix Llobregat Nord, on uns 28.000 habitants resideixen. En aquests últims
temps s’ha fet un gran esforç per a desenvolupar cultura, que és tradició, però també innovació i
adaptació als nous temps. Amb aquesta premissa s’ha desenvolupat un programa extens d’activitats
d’arts escèniques, musicals i audiovisuals, participat per un extens ventall d’entitats, professionals i
empreses, que fan possible una programació cultural i festiva a Martorell, que esdevé un dels elements identificadors al municipi. És per això que Martorell, dins d’aquest supòsit, forma part de nous
projectes innovadors com ara Stalkers.
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EL PRAT DE LLOBREGAT:

El terme municipal del Prat de Llobregat s’estén íntegrament per la plana deltaica, entre el marge
dret del riu Llobregat i l’estany del Remolar, al llarg d’un front marítim de 8 km de longitud. Amb una
superfície de 32,23 km2, la població del Prat és de 65.547 habitants. L’Ajuntament del Prat desenvolupa força activitats culturals que volen respondre a les expectatives del conjunt de la població,
tot implicant en la seva elaboració el màxim número possible d’agents culturals, en les seves diverses línies d’actuació: formació, participació, creació i difusió. Fomentar les relacions entre individus,
col·lectius i cultures, fomentar els valors de participació, democràcia, llibertat i solidaritat, i posar
a l’abast de la ciutadania el coneixement de formes diferents de vida i pensament són les línies
estratègiques del programa cultural. El teatre L’Artesà és un projecte públic de l’Ajuntament que
aposta per construir ciutadania a través de les Arts en Viu, contribuint al desenvolupament personal i
col·lectiu.

CELRÀ:

Celrà és un municipi de 5.600 habitants ubicat a la comarca del Gironès, situat entre la serra de les
Gavarres i la plana del riu Ter, compta amb un important llegat històric i patrimonial, amb diversos jaciments arqueològics, castells medievals i un nucli urbà originat al s.XI al voltant de l’antiga església
de Sant Feliu. A Celrà hi trobem un llarga tradició cultural amb una programació estable i un ric teixit
associatiu que donen vida a la varietat d’equipaments culturals que hi ha, com el Centre Cultural
La Fàbrica, el Teatre l’Ateneu de Celrà, l’Escola Municipal de Dansa o el centre de creació L’Animal
a l’Esquena. El mes de desembre s’hi celebra el DesembrEnDansa, una mostra d’arts escèniques
relacionades amb el cos i el moviment creat l’any 2016 que neix amb l’objectiu de col·locar Celrà a
l’epicentre de la dansa d’avantguarda.
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GRUP DE JOVES STALKERS EDICIÓ 22-23:
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METODOLOGIA DE TREBALL
Una vegada cada dos anys els municipis participants escolliran les dues joves que formaran
part del següent grup de stalkers. Cada municipi els escolliran de la manera que més convingui segons el que es vulgui treballar en cada municipi, o bé per convocatòria pública, a
través de pactes amb institucions curriculars o en col·laboració amb col·lectius artístics.
La metodologia de treball al llarg de la planificació base en dos conceptes que estaran
latents de forma transversal al voltant de qualsevol activitat que es realitzi en el marc del
projecte Stalkers.
La primera és la INTERDEPENDÈNCIA, una característica intrínseca al projecte. Els fes-

tivals, els municipis de realitats i contextos completament diferents es necessiten els uns
als altres per tal de teixir un context global de les arts vives del país, tot creant una sinèrgia
real entre la globalitat i la concreció, el panorama general i l’especificitat de cada una de
les realitats per tal d’expandir la programació dels festivals a les realitats concretes de cada
municipi i les seves necessitats. D’aquesta manera, es canvia també la mirada entre centre i
perifèria, fent que cada un dels municipis sigui centre de les accions concretes, amb punts
de visibilitat compartida i d’impacte com son els festivals (repartits al llarg del calendari i
que responen a programacions complementàries dins l’àmbit de les arts vives contemporànies).
Interdependència entre professionals del sector i les noves mirades de les joves que ens
mostren les inquietuds culturals i artístiques d’una franja social que possiblement es desconeix des de les posi- cions que s’ocupen des de càrrecs de programació tradicionals.
L’altre concepte que estarà present al llarg de tot el projecte és la PROGRAMACIÓ EXPANDIDA, és a dir, no es pensarà la programació sempre com a programació escènica

de peces acabades, sinó que es donarà valor a tota aquella programació al voltant del fet
artístic en diferents formats, com presentació de processos, pràctiques, tallers, xerrades
etc... un tipus de programació que es vol acostar molt més al públic i amb un nivell de
participació molt més elevat. A partir d’aquesta, les possibilitats de curadoria als municipis
segons les seves necessitats són molt més elevades i especifiques.
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Amb aquests dos conceptes de fons, es defineix el pas a cada un dels Festivals d’arts vives
aportant una mirada diferent a cada trobada per tal de crear una visió global de tots els aspectes a tenir en compte alhora de portar a terme l’exercici curatorial als municipis.
•

Festival Sismògraf: Mirada des de tots els procediments jurídico-administratius i de producció
del que suposa programar en un municipi i els passos a seguir fins a fer-ho possible.

•

Festival Eufònic: una mirada destinada a donar eines a la programació en contextos molt específics com són les terres de l’Ebre i una primera mirada a públics.

•

FiraTàrrega: Una mirada des de l’oficina tècnica, el que suposa programar un festival on la major part de la programació succeeix al carrer, la coordinació i possibilitats tècniques que suposa.
Aprofitant que FiraTàrrega és mercat d’arts escèniques internacional, es realitzarà també una
visita a la Llotja però sense intenció d’aprofundir en el tema dels mercats.

•

Festival TNT: En aquest cas s’aposta per una mirada a la programació de la mà de diferents
tipus de programadors, és a dir, els stalkers aniran acompanyats o més ben dit, acompanyaran
a diferents programadors (internacionals, nacionals i locals) de diferents característiques per
descobrir la mirada de cada un d’aquests programadors.

•

Festival SÂLMON<: Es tancarà al Festival SÂLMON des de la mirada de curadoria artística i
acompanyats per un perfil d’artistes especialitzats també en la curadoria i/o dramatúrgia per tal
d’ajudar a crear el relat de la proposta curatorial. Els stalkers viatjaran a cada un dels festivals
i conviuran durant 3 dies en cada un d’ells de forma intensa, descobrint-hi la programació i a
partir de diferents trobades coneixeran de primera mà els diferents llenguatges, maneres de fer i
possibilitats de les arts vives contemporànies.

Tot aquest procés anirà acompanyat del que anomenem MICROVIDA Stalker, és a dir:

diferents activitats que es realitzen durant tot l’any, possibilitant més l’intercanvi, el visionat
de peces, les xerrades amb les artistes i sobretot el diàleg entre elles.
Es preveu realitzar dues trobades entre festivals, una entre juny i agost (possiblement
festival euphonic) i una altra entre octubre i desembre (assistència a processos, visionat de
peces etc). Durant la resta de l’any les activitats de microvida aniran més encaminades a
activitats de comunicació o bé trobades entre els diferents agents implicats.
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El projecte Stalkers vol tenir també una mirada internacional per tal de conèixer altres contextos i poder ampliar la mirada tot compartint nous models i experiències. Per aquest motiiu
compte sovint amb la participació d’artistes i/o agents internacionals implicats al projecte i
preveu intercanvis amb altres projectes de. Característiques similars de carácter internacional com el realitzat el passat Sâlmon 20 amb l’organització Kufer Theatre de Croacia.
El que fa possible aquest projecte és la interdependencia i el treball en xarxa entre totes les
agents implicades, sent-ne protagonistes les joves.
Els agents implicats de primera mà són els següents, als quals s’hi sumen totes les artistes i
altres agents del sector a trobades puntuals i els equips de comunicació, producció etc.. de
les entitats implicades.
Per desenvolupar aquesta estructurai fer que la metodologia es desplegui a tots els nivells
del projecte es treballa en xarxa des del moment de la convocatòria per configurar el grup,
durant l’acompanyament del projecte per part de festivals i mediadors i amb un equip de
coordinació que vetlla pels objectius del projecte i treballa per la transmissió i bidireccionalitat entre tots els agents implicats.
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COM U NITAT STALKER 22-23

STALKERS(18):

Aida Iglesias, Alba Roig, Andrea Ruiz, Brenda Veron, Carla Puigderrojals, Carles Alemany,
Ferri Amaya, Laia Martí, ,Loreto San Martín, Maria Planagumà, Maria Rodriguez, Melissa
Rodriguez, Mercè Borràs, Mercè Llimona, Oscar Lleixà, Susana Alonso (Auri), Paula Cornet i
Anaís Del Cid

+ FESTIVALS(5): Festival Sismògraf: Tena Busquets, Fira Tàrrega: Anna

Giribet, Festival TNT: Marion Betriu, Festival Sâlmon: Grup curatorial bianual (ed.22 Ariadna
Rodríguez, Sofia Asencio, Bea Fernández i Iñaki Álvarez), Festival Eufònic: Vicent Fibla

+

MEDIACIONS M U NICIPIS(8) : Olot: Esther Froment – Programa

de publics Teatre principal d’Olot, Alcover: Aleix Vallverdú.- Responsable del Convent de
les Arts d’Alcover, El Prat del Llobregat: Maria Donoso – Mediació artística Teatre L’Artesà,
Tàrrega: Maria Capell – Tècnica de programació FiraTàrrega, Terrassa: Gabriel Sicilia– Tècnic d’arts escèniques de Terrassa, Celrà: Laura Francès – Tècnica de Cultura, Martorell:
Ricard Pardo – Tècnic de cultura, Terres de l’Ebre: Ona Jorba – Producció Festival Eufònic

+ EQU IP DE TREBALL(2): Anna Bohigas (coordinació del projecte), Raquel Tomàs (coordinació de comunicació)

Més de 30 agents culturals treballant en xarxa pel projecte Stalkers!
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www.stalkersartsvives.com
stalkersartsvives@gmail.com

Un projecte ideat per:
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I el suport de:

