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Ó 2013

PREMSA GRANER 2013
Articles premsa paper, publicacions digitals i televisió de projectes vinculats o realitzats al Graner,
col·laboracions amb altres estructures o Festivals i articles generalistes sobre centres de creació. A
continuació llistem les referències dels articles i adjuntem com a annex el clipping de tots els articles.

2013:

+ de 100 articles a premsa generalista i ràdio
+ de 45 articles en premsa digital
51’10 minuts presència tv
nº visites total a la web 2013: 28.994 visites
mitjana visites mensuals a la web: 2.400 visites

2012:

+ de 21 articles a premsa generalista
+ de 22 articles en premsa digital
27 minuts presència tv

NOVETATS:
- Newsletter des del mes de juliol
- Fanzine online iberoamercià Ojo, en coordinació amb 7 països

GENER - 14 articles
-14/1/13 – SusyQ – Fifth Corner – Umma Umma dance
-20/1/13 – Dance Europe – No ballet – Umma Umma dance
-26/1/13 Sneodanzalared.es – IDN Imagen, danza y nuevos medios (mitjà digital)
-28/1/13 Miradas TV2 – reportatge Hofesh al Graner (tv)
-29/1/13 La Veu d’Àfrica - Presentació de l’espectacle de Hofesh Shechter que es podrà veure al Mercat de les Flors (mitjà digital)
-30/01/13 Diari ARA – Hofesh, la carta internacional del Mercat de les Flors
-30/1/13 Notícia Hofesh al Canal 324 (tv)
-30/1/13 Teatralnet – Hofesch Shechter, resident a El Graner, presenta dos espectacles (mitjà digital)
-30/1/13 Terra.es – El coreógrafo británico Hofesh Shechter crea en Barcelona su nuevo
montaje (mitjà digital)
-30/1/13 BTV Notícies – Hofesh Shechter torna al Mercat de les Flors (tv)
-30/1/13 Vilaweb – Hofesh Shechter defenserà la dansa més física en un doble espectacle al
Mercat de les Flors (mitjà digital)
-30/1/13 Culturas La Vanguardia – Punta de llança, Secció Irregular.
-31/1/13 Time Out Bcn – Hofesh Shechter: Llibertat per pensar i moure’s
-31/1/13 La Vanguardia – El Graner enamora a Shechter
FEBRER - 16 articles
-1/2/13 El Periódico – Coproducción en especias (Hofesh)
-2/2/13 Telenotícies TV3 – Entrevista/nota Hofesh
-4/2/13 Hofesh Shechter, revisitat – Núvol (mitjà digital)
-8/2/13 El País – Tempestad de movimiento (Hofesh)
-12/2/13 – ABC – El Mercat de les Flors acoge la cuarta edición del Festival IDN
-12/2/13 BTV – Torna el festival IDN (tv)

-12/2/14 Lainformacion.com – El festival Imatge, Dansa i Nous Mitjans de Barcelona
apuesta por la producción local (mitjà digital)
-13/2/13 Xanela - Festival de las imágenes de la danza (mitjà digital)
-13/2/13 Gomeranoticias.com - Guido Sarli en CCGomera - (mitjà digital)
-13/2/13 Mandragora-Continuarà TV2 – Hofesh Shechter a Barcelona (tv)
-14/2/13 El Periódico . El Festival IDN enlaza la danza con la imagen y los nuevos formatos
-14/2/13 Diari ARA – L’idil·li de la dansa i la tecnologia
-14/2/13 Time Out Bcn – IDN: el festival de la imatge i el moviment
-14/2/13 El Punt Diari – De límits i dansa, Festival IDN
-20/2/13 La Vanguardia – Mecanitzar l’ésser humà
-27/2/13 – No t’ho perdis Canal 33 – Peces Lowland
MARÇ - 11 articles
-1/3/13 – La Voz de Vigo – El Festival ALT tomará los escenarios del 7 al 10 de marzo
-1/3/13 – Farodevigo.es – Los festivales Alt y Sinsal se plantean no continuar ante la falta
de apoyos (mitjà digital)
-5/3/13 – Vigo Low Cost – Festival ALT (Diego Anido) (mitjà digital)
-8/3/13 – El Punt Avui - Roser López emprèn el vol
-9/3/13 – La Vanguardia - Crear, ballar, volar..
-22/3/13 – La Vanguardia – Siena
-24/3/13 – TV3 – Entrevista M.Morau (tv)
-26/3/13 – El Punt Avui - Dramatúrgia densa i manejable com el mercuri
-30 /3/13 – Artezblai – Cuestión de piel (Siena) (mitjà digital)
-31/3/13 – Diari ARA – Un teorema en movimiento (crítica Siena)
-31/3/13 – Time Out BCN – Marcos Morau el hombre de Siena
ABRIL - 8 articles
-1/4/13 – El Periódico - Artistas contemporáneos comparten la gestación de su obra con
alumnos de ESO
-3/4/13 – Núvol – Siena de La Veronal (mitjà digital)
-10/4/13 – La tribu CatRàdio – Entrevista Marcos Morau (ràdio)
-16/4/13 – La Vanguardia - Programa de suport a la creació de Fira Tàrrega
-17/4/13 – 324 – Onze espectacles formaran el programa de suport a la creació de Fira
Tàrrega
-19/4/13 XipTV – Entrevista Marcos Morau estrena Siena (tv digital)
-24/4/13 – Time Out BCN – Les tripes de l’art de carrer
-15/4/13 – SusyQ – Volar con el cuerpo Lowland
MAIG - 3 articles
-22/5/13 – La Vanguardia – Visca la “dansaora”
-22/5/13 – El Punt Avui – Ciutat Flamenco indaga en la mirada interior
-22/5/13 – Diari ARA – Un festival que honora l’esperit de Carmen Amaya

JUNY - 20 articles
-6/6/13 – Docenotas.com – Artes escénicas y mucho más en el Grec (mitjà digital)
-8/6/13 – La Mañana – Fira Tàrrega lleva sus espectáculos a Madrid
-14/6/13 – Herri Bizia digital – Graner visita Guipuzkoa (mitjà digital)
-14/6/13 Notimex – Realizarán el III Encuentro Latinoamericano de Gestores de Danza
(mitjà digital)
-14/6/13 – 20 minutos – Realizarán el III Encuentro Latinoamericano de Gestores de Danza
-14/6/13 – El Universal – Alistan Encuentro de Gestores de Danza en México
-18/6/13 – CatRàdio – Blog de mestres, projecte En Residència (ràdio)
-20/6/13 Iberescena - 3r Encuentro latinoamericano de gestores de danza, México (mitjà
digital)
-21/6/13 Radio RSD – Mesa de diálogo 3er Encuentro Latinoamericano de Gestores de
Danza (ràdio)
-26/6/13- Culturas La Vanguardia – Nous dramaturgs
-27/6/13 – El Sótano – 3er encuentro latinoamericano de la danza (mitjà digital)
-27/6/13 – La Vanguardia – Fira Tàrrega abrirá con un espectáculo de “acrodance” de gran
formato sobre el cambio individual
-28/6/13 – El Segre – Fira Tàrrega obrirà amb dansa acrobàtica
-28/6/13 – Diari ARA – El trio Marcos Morau, Pablo Gisbert i Roberto Fratini i l’espectacle
El cel dels tristos reben el Sebastià Gasch 2013
-28/6/13 – Segre – FiraTàrrega obrirà amb dansa
-29/6/13 – El Punt Avui – Tàrrega en dansa
-29/6/13 – Escena de la memòria – Fifth corner Umma Umma (mitjà digital)
JULIOL - 11 articles
-2/7/13 – Diari ARA – La Veronal, Los Corderos i La Zaranda, premis Sebastià Gasch
- 2/7/13 – Diari de Girona – El pianista Jordi Sabatés i La Zaranda guanyen els premis FAD
-6/7/13 – Le Monde – Avignon à la catalagne
-9/7/13 – Danza.es – Encuentro internacional de las artes escénicas en Grec 2013 (mitjà
digital)
-10/7/13 – QRLA – Encuentros, conferencias, audiciones y residencias (mitjà digital)
-10/7/13- El Periódico – Danza hecha en casa
-11/7/13 – BTV Notícies – 70 programadors internacionals a la cerca d’espectacles de dansa (tv)
-18/7/13 – El Periódico – Fira Tàrrega va al Fringe 13 de Madrid
-30/7/13 – BTV Notícies – Balanç positiu del Festival Grec (tv)
-31/7/13 – CatRàdio – Entrevista Fàbriques de Creació programa 35 dies (ràdio)
-31/7/13 – El Segre – FiraTàrrega facilitarà als municipis la contractació d’espectacles
AGOST - 8 articles
-1/8/13 – Hipermedula.org – Convocatòria residències (mitjà digital)
-12/8/13 – MTDA (blog) – Transforma-T (mitjà digital)
-14/8/13 – ZNO.es (Zaragoza) – Mira crea andamio cúbico programado para las Fiestas del
Pilar (mitjà digital)
-15/8/13 – La Mañana – El espectáculo Transforma-T inaugurará FiraTárrega
-21/8/13 – La Mañana – Fira Tàrrega cuenta con más de 15 propuestas deifrentes de danza
y circo

-27/8/13 – Heraldo de Aragón – Un montaje de danza con participación zaragozana abrirá
la Feria de Tárrega
-30/8/13 – Núvol – FiraTàrrega 2013 reivindica la dansa en les Arts de Carrer (mitjà digital)
-31/8/13 – SusyQ – Salmon 2013
SETEMBRE - 23 articles
-1/9/13 – La Vanguardia – Mèxic desembarca a Tàrrega
-4/9/13 – El Punt Avui – Tàrrega ja balla
-4/9/13 – El Mundo – El teatro de calle de Tàrrega se abre a las nuevas tecnologías
-5/9/13 – CatRàdio – Comença la Fira de Teatre al carrer de Tàrrega
-6/9/13- El Periódico – Tàrrega se mueve
-6/9/13 – El Segre – Equilibrios anticrisis en Tàrrega / Un espectacle de dansa acrobàtica
inspirat en la crisi obre Fira Tàrrega
-6/9/13 – La Vanguardia – Somnis ingràvids
-6/9/13 – TN TV3 – El teatre torna a Tàrrega (tv)
-7/9/13 – La Vanguardia – Mariachis a Tàrrega
-7/9/13 – TN TV3 – Teatre malgrat la pluja (tv)
-7/9/13 – Gara – En Tàrrega, como solíamos y con los ojos abiertos a las novedades
-8/9/13 – El Segre – Teatre passat per aigua
-8/9/13 – TN TV3 – Teatre variat a Tàrrega (tv)
-8/9/13 – Gara – Daramaturgias invisibles, espectáculos de acción y narraturgias conmovedoras
-9/9/13- El Periódico – Una Tàrrega d’altura
-9/9/13 – El Segre – Tàrrega abaixa el teló de la Fira
-9/9/13- Diari ARA – Tàrrega fa rècord de programadors
-10/9/13 – Ànima 33 – Toni Mira (tv)
-10/9/13 – Ànima 33 – Tàrrega 24h (tv)
-17/9/13 – Elclubexpress.com – Festival TNT (mitjà digital)
-17/9/13 – Joveespectacle.cat (blog) – El Festival TNT ddel 3 al 6 d’octubre (mitjà digital)
-18/9/13- Culturas La Vanguardia – Tàrrega Feliç pelegrinatge
-27/9/13 – Mamaproof – El Graner y su espectáculo Sensacional (mitjà digital)
OCTUBRE - 37 articles
-1/10/13 – Núvol – Els robots desembarquen a Terrassa (mitjà digital)
-1/10/13 – El Periódico Terrassa – Terrassa completa el festival TNT con el ciclo Terrassa en
órbita
-1/10/13 – Diari de Terrassa – TNT Estalla el espectáculo
-3/10/13 – Diari ARA – Els robots assalten el festival Terrassa Noves Tendències
-4/10/13 – La Vanguardia – El TNT 2013 explora la relación hombre-máquina
-5/10/13 – Terrassa digital – Reportatge TNT (tv)
-5/10/13 – La Vanguardia – Ballant amb robots al TNT
-6/10/13 – Diari de Terrassa – El festival de nuevos lenguajes atrapa y seduce
-6/10/13 – Núvol – Brickman Brando Bubble Boom (mitjà digital)
-7/10/13 – Arteenlared – Sâlmon Talentos europeos a contracorriente (mitjà digital)
-7/10/13 – Terrassaenlamira (blog) - El Festival TNT se marcha dejando una estela de insuperable calidad y masiva participación (mitjà digital)

-5/10/13 – Proyectoverdanza.com – Sensacional de Imaginart (mitjà digital)
-5/10/13 – Sies.tv – Festival Salmon al Mercat de les Flors (mitjà digital)
-6/10/13 – Danza.es – Festival TNT Noves Tendències 2013 (mitjà digital)
-8/10/13 – Ànima 33 – Reportatge TNT al Graner (tv)
-8/10 /13 – Diari de Terrassa – TNT Noves Tendències
-17/10/13 – Time Out BCN – 5 coses per fer
-16/10/13 – Time Out BCN – Talent del moviment
-16/10 /13 – Ànima 33 – Reportatge Salmon al Graner (tv)
-17/10/13 – Teatralnet – Segona edició del festival Sâlmon (mitjà digital)
-17/10/13 – Europapress – El segon festival Sâlmon
-17/10/13 – CatRàdio – icat Notícies - El Mercat aposta pels nous talents europeus (ràdio)
-18/10/13 – El Punt Avui – Un salmó encara més cabut
-19/10/13 – Danza.es – Talentos europeos en movimiento (mitjà digital)
-19/10/13 – SusyQ – Salmon 2013 visibilidad
-19/10/13 – El Periódico – Una ballarina a la Lluna
-19/10/13 – La Vanguardia – Talents contra corrent
-23/10/13 – Diari ARA – Els nous talents europeus despunten al festival Sâlmon
-24/10/13 – Time Out BCN – Al teatre, amb els ulls tancats
-24/10/13 – Laveudafrica – Dansa ARA (mitjà digital)
-25/10/13 – Què Fem La Vanguardia – Festival Sâlmon
-25/10/13 – 20 minutos – El talento europeo se pone en movimiento
-26/10/13 – Recomana.cat – Mecanicismes dansats (Sciarroni) (mitjà digital)
-30/10/13 – Núvol – Festival Sâlmon (mitjà digital)
-31/10/13 – El País – Islas de creación (fàbriques de creació)
-31/10/13 – El País – Quadern – Aerites Dance Company
-31/10/13 – El Punt Avui – Una fest desbarrada i nihilista Conde Torrefiel
NOVEMBRE - 28 articles
-2/11/13 – La Vanguardia – Un antídot grec contra el puixant feixisme
-5/11/13 – El Segre – Teatre per a nadons i nens de fins cinc anys a Lleida
-5/11/13 – Teatrebarcelona.com – Qui ha dit que le suïsses no tenen sentit de l’humor (Eugénie Rebetez) (mitjà digital)
-5/11/13- Diariodebarcelona.com – Festival Més Petits de Tots (mitjà digital)
-6/11/13 – Teinteresa.com – El Més Petit de Tots salpica con 60 funciones para niños (mitjà
digital)
-7/11/ 13 – El País – Per als més petits de tots
-7/11/13 – La Vanguardia – El Festival El Més Petit de Tots salpica con 60 funciones para
niños en una docena de teatros
-7/11/13 – La Vanguardia – El festival El Més Petit de Tots ja suma vuit teatres a Catalunya
-8/11/13 - 20 minutos – El festival per als petits de fins a cinc anys d’edat
-8/11/13 – La Razón – Se buscan bailarines de 0 a 5 años
-8/11/13 – Diari ARA Play – Delícies per als gurmets més petits
-15/11/13 – SusyQ – Roser López Espinosa Fly
-20/11/13 – La Vanguardia – Onze artistes contemporanis catalans i internacionals protagonistes de la Setmana de Creació Contemporània
-21/11/13 – Diari ARA – L’empenta definitiva a Marcos Morau i La Veronal
-21/11/13 – Diari ARA – Objectiu, exportar creació contemporània FF80
-21/11/13 – El Punt Avui – Vol de retorn creatiu FF80

-21/11/13 – El Periódico – La setmana de creació contemporània del T.Alta
-21/11/13 – Diari de Girona – La setmana de la creació porta onze artistes a Temporada Alta
-21/11/13 – Time Out BCN – Ballant amb corbs Zero Visibility
-22/11/13 – El Punt Avui – Teatre restringit als germans petits
-22/11/13 – Artezblai – Inakibu, barris en dansa (mitjà digital)
-22/11/13 – Què Fem La Vanguardia – Deixeu pas a la creativitat més agosarada! FF80
-25/11/13 – El Periódico – Atractiva diversitat, crònica T.Alta
-25/11/13 – Diari de Girona – Temporada Alta com a aparador escènica
-25/11/13 – El Punt Avui – Festival col·laboratiu
-25/11/13 – Diari ARA – Una profitosa Setmana dels Programadors
-26/11/13 – Apunts de temporada (blog) – Una cronologia a la inversa (mitjà digital)
-27/11/13 – Diari de Sabadell – El més petit s’acomiada amb cent per cent d’ocupació
DESEMBRE - 5 articles
-1/12/13 – La Vanguardia – L’art es consolida a les aules
-15/12/13 – Time Out BCN – La Secció Irregular no és cosa de rars
-20 /12/13 – Time Out BCN – Stuntman al SAT
-20/12/13 – Núvol – Inakibú Barris en dansa
-24/12/13 – El Punt Avui – Premi Nacional a Ontinyent

XARXES SOCIALS GRANER / FACEBOOK
L’adminstració de la pàgina de Facebook del Graner es basa en:
- donar visibilitat als continguts publicats a la web del Graner
- donar visibilitat a iniciatives, plataformes, espais...vinculats a arts vives i arts del moviment
- donar visibilitat als creadors vinculats al Graner
Per aconseguir aquests objectius tenim una activitat diària pro-activa, amb una públicació d’entre 2-4
posts diaris que combinen diferents tipologies d’informació (la pròpia, la dels creadors, la de recursos
útils per al creador...) i diferents idiomes que responen a estar al corrent de les informacions destacades de Llatinoamèrica i Europa principalment (castellà-anglès).

CREIXEMENT 2013:
+ 943 seguidors
+ 120,5 % creixement

GRANER
(pàgina de Facebook creada el
gener 2012)

Nº SEGUIDORS

GENER 2013

782

CREIXEMENT

FEBRER 2013

870

+ 88

MARÇ 2013

960

+ 90

ABRIL 2013

1.022

+ 62

MAIG 2013

1.067

+ 45

JUNY 2013

1.120

+ 53

JULIOL 2013

1.174

+ 54

AGOST 2013

1.266

+ 92

SETEMBRE 2013

1.342

+ 76

OCTUBRE 2013

1.453

+ 111

NOVEMBRE 2013

1.574

+ 121

DESEMBRE 2013
*fins dia 19

1.725

+ 151

XARXES SOCIALS GRANER / TWITTER

Twitter 2012 : 633
Creixement : +298
+ 47,07 % creixement

L’adminstració del perfil de Twitter no és tan pro-activa com la del Facebook tot i que també és regular
i diària. La informació publicada pel Graner al Twitter és similar a la del Facebook en el sentit que es
tracta de difondre continguts propis i alhora ser plataforma de contingut o prescriptor de continguts
d’altres estructures, creadors, festivals, etc.
Així mateix, la pròpia dinàmica d’aquesta xarxa social és la que ens serveix per difondre fotografies o
continguts més immediats, d’assistència a fires, espectacles, networkings etc. Informació presencial
que no té prou contingut per ser publicada al Facebook, una xarxa on el contingut és més “perenne”.
Aquesta vessant d’altaveu es dóna a través dels RT i @ a altres perfils. Així mateix, la llista de perfils que el
Graner segueix serveix per fer una mapa de la creació contemporània i les arts del moviment.
Finalment cal tenir en compte que sectorialment es tracta d’una xarxa menys utilitzada que Facebook.

PLATAFORMA VÍDEOS / VIMEO

Vimeo és la plataforma de vídeos online que utilitza el Graner, tant per incrustrar els vídeos a la pàgina
web com per difondre’ls directament (si és el cas) a les xarxes socials. Actualment disposem d’un compte de Vimeo Plus per poder oferir una accessibilitat als nostres vídeos de més qualitat.
Els continguts dels àlbums són:
- El Graner, l’espai
- IPAM
- Sâlmon<
- Residents i col·laboracions
- Flamenc empíric
- Modul-dance
- Recursos internacionals
- Escoles i famílies
- Programadors internacionals
Ens hem adonat que el format vídeo curt testimonial és de molta ajuda pels creadors, que poden humanitzar la informació que podríen obtenir d’una web d’un Festival i obtenir informació més específica dels
objectius i necessitats dels programadors. Es tracta d’oferir un banc de continguts d’una manera àgil,
directa i especialitzada.

Web del Graner (nova web des del juliol 2013)
Nº visites total 2013: 28.994 visites
19.816 usuaris únics.
Mitjana de visites mensuals: 2.400
*l’any anterior era de 1.100 visites

Des de juliol del 2013, tot i seguir amb la plataforma wordpress, es va redissenyar tota l’accessibilitat i el disseny
de la web del Graner. Es van generar continguts nous i una estructura de publicació nova per poder donar
cabuda a tota la informació del Graner i a totes les potes de contingut que el Graner genera i visibilitza. Així
mateix, es va implantar la opció trilingüe de la web (cat-cast-ang) per poder arribar a més públics i donar continuitat a relacions internacionals (llatinoamericanes i europees) que com a Fàbrica de Creació el Graner està
desenvolupant.

WEB GRANER

Nº VISITES

GENER 2013

1.226

FEBRER 2013

1.630

MARÇ 2013

1.876

ABRIL 2013

1.885

MAIG 2013

2.222

JUNY 2013

1.971

JULIOL 2013

2.479

AGOST 2013

2.658

SETEMBRE 2013

3.853

OCTUBRE 2013

3.936

NOVEMBRE 2013

3.990

DESEMBRE 2013 *fins dia 19

2.372

NEWSLETTER / MAILCHIMP

Des de juliol el Graner compta amb la opció de
subscripció a un butlletí de notícies, dissenyat i
desenvolupat des de Mailchimp.
Newsletters 2013 : 11 newsletters a un mailing
aproximat de 1.140 persones.
Els objectius a l’hora de triar els continguts de la
newsletter són:
- 5 entrades vinculades a un link per tal d’obtenir
més informació
- De les 5 entrades sempre hi ha l’entrada fixa
Open Calls amb novetats sobre audicions, beques, resid’encies, etc.
- Fer de plataforma de continguts no vinculats
directamente a l’activitat del Graner però sí a la
creació contemporània vinculada al moviment.
- Difondre les activitats del Graner, els seus continguts teòrics i visibilitzar els residents.

Amb la nova web, l’administració de les xarxes socials i altres plataformes de contingut (vimeo, mailchimp)
el Graner segueix una línea de comunicació basada en la disseminació d’informació via xarxa 2.0. El 2013 ha
estat un any de creixement significatiu en aquest sentit i ens marca una línia a seguir i a millorar (generar més
continguts, potenciar els llaços d’internacionalització, aconseguir més diàleg, etc.)

VISIBILITAT GRANER // PRESÈNCIA EN FESTIVALS, MEETINGS,
COL·LABORACIONS I TREBALL EN XARXA
.
• Festival ALT.Vigo.
• Festival Tnt, Terrassa.
• Ca l’Estruch, Sabadell.
• Certament Coregráfico, Madrid.
• Fira de Tàrrega, Tàrrega.
• Capsulas coreografiques, Sabadell.
• Festival Salmon, Barcelona.
• IPAM, Barcelona.
• Festa Major De Zona Franca - Barcelona.
• RSD Mèxic
• BIDE, Barcelona.
• Secció irregular, Barcelona.
• Cartes blanques cases de dansa europees.
• FONCA - Mèxic.
• Flamenco Empírico.
• En Residència, ICUB, Barcelona.
• Dansa a les escoles, IMEB, Barcelona.
• Escoles Bressol, IMEC, Barcelona.
• Cicle Dansa Ara!, La pedrera, Barcelona.
• Festival Mes de Danza Sevilla
• Feria internacional de Huesca
• Modul-dance.
• Danza Alborde Chile
• Festival Escena Poblenou. Barcelona.
• Festival Més Petit de Tots, Barcelona.
• Barris en dansa SAT - Caldera, Barcelona.
• #FF 80 Temporada Alta. Girona.
• Certament Coregráfico MAspalomas. Gran Canaria

