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September 6, 2021 – INSTITUT DEL TEATRE – Barcelona - Spain  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<http://hemeroteca.cdmae.cat/handle/20.500.12268/73836> 

 

 

http://hemeroteca.cdmae.cat/handle/20.500.12268/73836
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September 4, 2021 – SEGRE – Lleida - Spain  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<https://www.segre.com/es/noticias/cultura/2021/09/04/exito_del_primer_curso_intensivo

_artes_calle_tarrega_spasa_145441_1112.html> 

 

September 4, 2021 – SEGRE – Lleida - Spain  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
<https://www.segre.com/noticies/cultura/2021/09/04/exit_del_primer_curs_intensiu_arts_c
arrer_tarrega_spasa_145441_1112.html> 

 

https://www.segre.com/es/noticias/cultura/2021/09/04/exito_del_primer_curso_intensivo_artes_calle_tarrega_spasa_145441_1112.html
https://www.segre.com/es/noticias/cultura/2021/09/04/exito_del_primer_curso_intensivo_artes_calle_tarrega_spasa_145441_1112.html
https://www.segre.com/noticies/cultura/2021/09/04/exit_del_primer_curs_intensiu_arts_carrer_tarrega_spasa_145441_1112.html
https://www.segre.com/noticies/cultura/2021/09/04/exit_del_primer_curs_intensiu_arts_carrer_tarrega_spasa_145441_1112.html
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September 4, 2021 – NOVA TÀRREGA – Tàrrega - Spain  
 

Èxit del primer curs intensiu d'arts de carrer a Tàrrega, SPASA 
 

Organitzat per Cruma i Remou 
 

per Laia Pedrós 
 

Crònica Local 
Dissabte, 4 de setembre de 2021 - 08:39h 

Una de les accions del curs al Pati | Laia Pedrós 

Aquells que ahir passejaven pel centre de la capital de l’Urgell van poder pensar que 

la Fira de Teatre al Carrer havia començat una setmana abans del previst però no era 

així. Els alumnes de la primera edició de l’SPASA, un curs intensiu d’arts de carrer 

organitzat per Cruma - Taller d’Arts Escèniques de Tàrrega, i Remou - Arts en 

Moviment de la Segarra, amb el suport de l’Aquelarre de Cervera i FiraTàrrega, van 

prendre el carrer. La formació va a càrrec de quatre companyies internacionals 

(Goro Osojnik d’Eslovènia, Theatre Fragile d’Alemanya, Kamchàtka de Catalunya i Willi 

Dorner d’Àustria). Guillem Fuster, coordinador del curs, va afirmar que “comptem amb 

divuit alumnes (catalans, de la resta de l’Estat espanyol i alguns d’internacionals)”. 

Segons Fuster, l’objectiu del curs és “treballar el carrer” i “oferir eines perquè els 

alumnes experimentin en l’espai públic des de diferents punts de vista, ja que cada 

companyia té el seu llenguatge i la seua forma de fer”. Fuster va indicar que volen 

convertir SPASA en un curs referent de les arts escèniques a nivell internacional, 

ja que hi ha poca oferta en aquest sentit a tot Europa. 

http://www.novatarrega.cat/autor/laia-pedros
http://www.novatarrega.cat/categoria/cronica-local-1
https://www.crumataller.com/
https://www.aquelarre.cat/
https://www.firatarrega.cat/
https://si.linkedin.com/in/goro-osojnik-11531b201
https://www.theatre-fragile.de/
http://kamchatka.cat/es/portada/
https://www.willidorner.com/
https://www.willidorner.com/
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Per la seva part, Goro Osojnik, un dels formadors, va explicar que “les diferents 

disciplines artístiques necessiten sortir dels espais limitats al públic i una de la nostra 

especialitat és ensenyar-los com comportar-se amb l’espai i el públic al carrer”. També 

es va mostrar convençut que SPASA impulsarà les arts de carrer. Cristina Aguirre, de 

Kamchatka, va detallar que "hem participat en el curs amb un taller de teatre de carrer 

compartint la nostra forma de treballar, la improvisació i la relació amb l'espai públic". 

D’altra banda, els alumnes Farners Rubio, de Tarragona, i Maurici Serra, de Colòmbia, 

van afirmar que “està sent molt bonic. Hem après molt, sobretot la quantitat de vida 

que hi ha al carrer i que sempre està esperant que hi juguem”. 

<http://www.novatarrega.cat/noticia/143472/exit-del-primer-curs-intensiu-darts-de-carrer-

a-tarrega-spasa> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.novatarrega.cat/noticia/143472/exit-del-primer-curs-intensiu-darts-de-carrer-a-tarrega-spasa
http://www.novatarrega.cat/noticia/143472/exit-del-primer-curs-intensiu-darts-de-carrer-a-tarrega-spasa
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September 3, 2021 – TÀRREGA TELEVISIÓ – Tàrrega - Spain  

Cultura  

Primera edició d’SPASA, un curs internacional d’arts de carrer 

El curs té lloc entre Cervera i Tàrrega des del 28 d’agost fins al 12 de setembre. 

 
Per Tàrrega Televisió                  3, setembre, 2021  

Aquesta setmana s’ha inaugurat la primera edició de l’escola d’estiu d’arts de carrer 

SPASA, una formació intensiva que, entre el 28 d’agost i el 12 de setembre treballarà 

impartint tallers en l’Aquelarre de Cervera i FiraTàrrega, dos dels esdeveniments 

escènics més reputats de la província. 

La matèria d’aquests cursos intensius és la creació a l’espai públic i l’aprofitament de 

totes les possibilitats escèniques que dona aquest espai. Aquest divendres a Tàrrega hi ha 

participat la companyia catalana  Kamchatka. Al llarg de tota la formació, però, hi 

participaran també companyies d’Eslovènia, d’Alemanya i d’Àustria, totes elles 

reconegudes internacionalment. 

El curs ha estat tot un èxit de participació, amb gairebé una vintena d’alumnes procedents 

de tota la península. Participants i formadors tindran l’oportunitat de conèixer com 

funciona internament la part professional de FiraTàrrega amb un tour per la llotja 

professional. 

Les entitats organitzadores són CRUMA Taller d’Arts Escèniques de Tàrrega i REMOU 

Arts en Moviment de la Segarra. 

<https://www.tarrega.tv/primera-edicio-dspasa-un-curs-internacional-darts-de-carrer/> 

 

 

https://www.tarrega.tv/category/noticies/cultura/
https://www.tarrega.tv/author/admin/
https://www.tarrega.tv/primera-edicio-dspasa-un-curs-internacional-darts-de-carrer/
https://www.tarrega.tv/primera-edicio-dspasa-un-curs-internacional-darts-de-carrer/
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September 3, 2021 – RÀDIO TÀRREGA – Tàrrega - Spain  
 

NOTÍCIES > Actualitat > Èxit de la primera edició d’SPASA, un curs intensiu d’arts de carrer internacional 
que es celebra entre Tàrrega i Cervera 
 

Èxit de la primera edició d’SPASA, un curs intensiu d’arts de carrer 

internacional que es celebra entre Tàrrega i Cervera 
 

Actualitat 03-09-2021  

 

El curs té lloc entre Cervera i Tàrrega des del 28 d’agost fins al 12 de setembre 

SPASA (Escola d’estiu d’arts de carrer per les seves sigles en anglès) és una formació intensiva 

que aprofita dos esdeveniments escènics importants que tenen lloc a la província de Lleida en 

un curt període de temps, l’Aquelarre de Cervera i FiraTàrrega, per impartir tallers entre les 

dues dates assenyalades. 

La matèria d'aquests cursos intensius és la creació a l'espai públic i l’aprofitament de totes les 

possibilitats escèniques que aquest té. En la primera edició, les companyies participants son 

Goro Osojnik (Eslovènia), Theatre Fragile (Alemanya), Kamchatka (Catalunya) i Willi Dorner 

(Àustria). Totes elles han estat reconegudes internacionalment i tenen llenguatges i maneres 

de treballar diferents, permetent als participants conèixer diferents tècniques de treball en 

aquest àmbit. 

A més a més, SPASA compta amb la col·laboració de FiraTàrrega i les entitats organitzadores 

de l’Aquelarre de Cervera. En l’Aquelarre, els participants van gaudir de tots els actes 

programats a més d’un recorregut/xerrada sobre la història de la festa i un col·loqui amb el 

grup de percussió Bandtokades. A FiraTàrrega, els participants tindran l’oportunitat de 

conèixer com funciona per dintre la part professional de l’esdeveniment amb un tour per la 

Llotja professional. 

El curs ha estat tot un èxit de participació, amb gairebé una vintena d’alumnes procedents de 

tota la península. Participants, formadors i públic (improvisat) estan gaudint d’una experiència 

molt satisfactòria pels carrers del que tornarà a ser, en una setmana, la ciutat de les arts de 

carrer. 

Les entitats organitzadores són CRUMA Taller d’Arts Escèniques de Tàrrega i REMOU Arts en 

Moviment de la Segarra. 

 <https://radiotarrega.cat/ca/b/noticies/actualitat/p/exit-de-la-primera-edicio-dspasa-un-

curs-intensiu-darts-de-carrer-internacional-que-es-celebra-entre-tarrega-i-cervera-20707-4> 

https://radiotarrega.cat/ca/b/noticies-1
https://radiotarrega.cat/ca/b/noticies/c/actualitat-4
https://radiotarrega.cat/ca/b/noticies/c/actualitat-4
https://radiotarrega.cat/ca/b/noticies/actualitat/p/exit-de-la-primera-edicio-dspasa-un-curs-intensiu-darts-de-carrer-internacional-que-es-celebra-entre-tarrega-i-cervera-20707-4
https://radiotarrega.cat/ca/b/noticies/actualitat/p/exit-de-la-primera-edicio-dspasa-un-curs-intensiu-darts-de-carrer-internacional-que-es-celebra-entre-tarrega-i-cervera-20707-4
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April 15, 2021 – TÀRREGA TELEVISIÓ – Tàrrega - Spain  

Societat  

CRUMA i REMOU impulsen SPASA, un nou curs intensiu d’arts de 

carrer amb companyies internacionals a l’estiu 

Per Tàrrega Televisió  

15, abril, 2021  

 
 

CIA. KAMCHÀTKA © Eric Danhier 

El curs tindrà lloc entre Cervera i Tàrrega des del 28 d’agost fins al 12 de setembre. 

SPASA (Escola d’estiu d’arts de carrer per les seves sigles en anglès) és una formació 

intensiva que aprofita dos esdeveniments escènics importants que tenen lloc a la 

província de Lleida en un curt període de temps, l’Aquelarre de Cervera i FiraTàrrega, 

per impartir tallers entre les dues dates assenyalades. 

La matèria d’aquests cursos intensius és la creació a l’espai públic, i serà impartit per 

quatre companyies/artistes. En la primera edició, les companyies participants seran 

Goro Osojnik (Eslovènia), Theatre Fragile (Alemanya), Kamchatka (Catalunya) i Willi 

Dorner (Àustria). Totes elles han estat reconegudes internacionalment i tenen 

llenguatges i maneres de treballar diferents que permetran als participants conèixer 

diferents tècniques de treball en aquest àmbit. 

A més a més, SPASA compta amb la col·laboració de FiraTàrrega i les entitats 

organitzadores de l’Aquelarre. En ambdós esdeveniments, els participants gaudiran 

d’activitats exclusives que els permetin conèixer com funciona per dintre l’organització 

de les dues cites. 

https://www.tarrega.tv/category/destacats-portada/
https://www.tarrega.tv/author/admin/
https://www.tarrega.tv/cruma-i-remou-impulsen-spasa-un-nou-curs-intensiu-darts-de-carrer-amb-companyies-internacionals-a-lestiu/
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El curs serà impartit íntegrament en anglès i està especialment dirigit a professionals i 

estudiants d’arts escèniques (majors d’edat) que vulguin aprofundir en les tècniques de 

creació i exhibició d’arts de carrer. 

Les entitats organitzadores són CRUMA Taller d’Arts Escèniques de Tàrrega i REMOU 

Arts en Moviment de la Segarra. 

Podeu trobar tota la informació addicional en la seva pàgina web: 

https://www.spasa.cat/ 

<https://www.tarrega.tv/cruma-i-remou-impulsen-spasa-un-nou-curs-intensiu-darts-de-
carrer-amb-companyies-internacionals-a-lestiu/> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.spasa.cat/
https://www.tarrega.tv/cruma-i-remou-impulsen-spasa-un-nou-curs-intensiu-darts-de-carrer-amb-companyies-internacionals-a-lestiu/
https://www.tarrega.tv/cruma-i-remou-impulsen-spasa-un-nou-curs-intensiu-darts-de-carrer-amb-companyies-internacionals-a-lestiu/
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April 12, 2021 – RÀDIO TÀRREGA – Tàrrega - Spain  

NOTÍCIES > Actualitat >CRUMA i REMOU impulsen SPASA, un nou curs intensiu d’arts de carrer amb 
companyies internacionals a l’estiu 

CRUMA i REMOU impulsen SPASA, un 

nou curs intensiu d’arts de carrer amb 

companyies internacionals a l’estiu 

Actualitat 12-04-2021  

El curs tindrà lloc entre Cervera i Tàrrega des del 28 d’agost fins al 12 de setembre 

 

SPASA (Escola d’estiu d’arts de carrer per les seves sigles en 

anglès) és una formació intensiva que aprofita dos 

esdeveniments escènics importants que tenen lloc a la província 

de Lleida en un curt període de temps, l’Aquelarre de Cervera i 

FiraTàrrega, per impartir tallers entre les dues dates assenyalades. 

 

La matèria d'aquests cursos intensius és la creació a l'espai públic, 

i serà impartit per quatre companyies/artistes.  

En la primera edició, les companyies participants seran Goro Osojnik (Eslovènia), Theatre 

Fragile (Alemanya), Kamchatka (Catalunya) i Willi Dorner (Àustria). Totes elles han estat 

reconegudes internacionalment i tenen llenguatges i maneres de treballar diferents que 

permetran als participants conèixer diferents tècniques de treball en aquest àmbit. 

A més a més, SPASA compta amb la col·laboració de FiraTàrrega i les entitats organitzadores 

de l’Aquelarre. En ambdós esdeveniments, els participants gaudiran d’activitats exclusives que 

els permetin conèixer com funciona per dintre l’organització de les dues cites. 

 

El curs serà impartit íntegrament en anglès i està especialment dirigit a professionals i 

estudiants d’arts escèniques (majors d’edat) que vulguin aprofundir en les tècniques de 

creació i exhibició d’arts de carrer. Les entitats organitzadores són CRUMA Taller d’Arts 

Escèniques de Tàrrega i REMOU Arts en Moviment de la Segarra. 

 

Podeu trobar tota la informació addicional en la seva pàgina web: 

https://www.spasa.cat/ 

<https://radiotarrega.cat/ca/b/noticies/actualitat/p/cruma-i-remou-impulsen-spasa-un-nou-

curs-intensiu-darts-de-carrer-amb-companyies-internacionals-a-lestiu-20152-4> 

 

 

 

 

https://radiotarrega.cat/ca/b/noticies-1
https://radiotarrega.cat/ca/b/noticies/c/actualitat-4
https://radiotarrega.cat/ca/b/noticies/c/actualitat-4
https://www.spasa.cat/
https://radiotarrega.cat/ca/b/noticies/actualitat/p/cruma-i-remou-impulsen-spasa-un-nou-curs-intensiu-darts-de-carrer-amb-companyies-internacionals-a-lestiu-20152-4
https://radiotarrega.cat/ca/b/noticies/actualitat/p/cruma-i-remou-impulsen-spasa-un-nou-curs-intensiu-darts-de-carrer-amb-companyies-internacionals-a-lestiu-20152-4
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