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NOTA DE PREMSA 

 

S'obre la convocatòria de selecció d'artistes per participar 

d'una nova edició de la fira de circ i animació Mercateatre 

 

. La convocatòria, oberta fins al 30 d'abril, s'orienta a peces escèniques de molt curta durada, per a 

representar-se un esdeveniment que pren la forma dels cabarets i els espectacles de varietats, amb 

diverses actuacions que se succeeixen una rere l'altra. 

· La fira, organitzada pel Centre Cívic Sant Martí de Barcelona i que arribarà enguany a la 23a edició, es 

traslladarà de forma excepcional a l'Auditori Sant Martí. Es realitzarà en dues sessions (3 i 4 de juliol) i, a 

més de comptar amb públic presencial, es retransmetrà per Internet.

 

Barcelona, 6 d'abril de 2021 

El barri de Sant Martí de Provençals de Barcelona vol recuperar la ja tradicional Fira de Circ i Animació 

Mercateatre, que al 2020 va quedar suspesa a causa de la pandèmia per covid-19. Enguany, el Centre Cívic 

Sant Martí, organitzador de l'esdeveniment, han llançat una nova convocatòria de selecció dels espectacles 

participants, amb una sèrie de mesures que miren d'adaptar-se a les restriccions vigents per la situació 

sanitària. 

Mercateatre és un esdeveniment amb caràcter festiu, irreverent i ple d'humor, concebut com un cabaret o un 

espectacle de varietats, amb actuacions de menys de quinze minuts que se succeeixen sense descans una 

rere l'altra: acrobàcies i malabars, microteatre, clown, il·lusionisme, música, improvisació, dansa, mim i teatre 

gestual... La convocatòria s'adreça a artistes i companyies escèniques, professionals i emergents, per 

seleccionar fins a vuit actuacions, així com també un figura que faci la conducció de l'esdeveniment, per 

presentar cadascun dels espectacles escollits. D'altra banda, si bé les actuacions que tindran lloc a 

Mercateatre no podran superar els quinze minuts, a la convocatòria es poden inscriure extractes i 

adaptacions d'espectacles de llarga durada. 

La fira, que se celebrava cada any al Parc de Sant Martí, es traslladarà aquest cop a l'Auditori Sant Martí i 

es dividirà en dues gales que tindran lloc el 3 i 4 de juliol. A més de preveure l'assistència de públic presencial, 

donades les limitacions de l'aforament, el promotors han anunciat que tot l'esdeveniment es retransmetrà per 

Internet.  

A banda dels canvis efectuats per adaptar-se al context sanitari, una de les novetats de les bases de 

participació d'enguany és que, d'entre les propostes representades a Mercateatre que comptin amb una 

versió de llarga durada, l'Auditori Sant Martí en seleccionarà una per incloure-la també a la seva programació 

regular de la temporada 2021-2022. 

Per inscriure's a la convocatòria, oberta fins al 30 d'abril, cal omplir el formulari en línia que han habilitat al 

web específic del projecte, mercateatre.com, on també hi trobem les bases de participació al complet.  
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MÉS INFORMACIÓ I RECURSOS 

 

 

 
 

Web del projecte 
http://mercateatre.com 

[amb les bases de participació al complet (en 
PDF i el formulari d'inscripció, en línia] 
 
A/e. del projecte, per a consultes de 
companyies interessades o inscrites 

mercateatre@ccsantmarti.net 
 
Plana informativa de la convocatòria al web 

principal del Centre Cívic 
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/santmarti

/p/35077/convocatoria-mercateatre-2021  
 

PDF, en descàrrega directa, del full de mà de 
la convocatòria (en format DIN-A5) 
http://mercateatre.ccsantmarti.net/ed21/wp-

content/uploads/2021/03/full_de_ma-
convocatoria-mercateatre2021.pdf 

 
Imatge JPG, en descàrrega directa, de 
l'anvers del full de mà de la convocatòria 

http://mercateatre.ccsantmarti.net/ed21/wp-
content/uploads/2021/03/portada-full-ma-convo-

merca2021.jpg 
 
PDF, en descàrrega directa, dels bases de 

participació al complet 
http://mercateatre.ccsantmarti.net/ed21/wp-

content/uploads/2021/03/bases-completes-
mercateatre2021.pdf 
 

 
 

 

Ens organitzador i contacte de premsa 
CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ 

C/ de la Selva de Mar, 215 (08020, Barcelona) 
Web: https://www.barcelona.cat/ccsantmarti 
Tel.: 93 256 57 60 

 
Dinamitzadors referents del projecte: Jose 

Manuel Delgado i Elena Crespo 
A/e. per a contactes de premsa: 
dinamitzacio@ccsantmarti.net 

 
Lloc de realització de la fira Mercateatre 

AUDITORI SANT MARTÍ 
Pl. d'Angeleta Ferrer, 2 (08020, Barcelona) 
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