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Coincidint amb els seus 35 anys 
d’existència, el Grup Focus va 
presentar ahir Àfora, un ambiciós 
projecte destinat a millorar la 
connexió entre teatre, societat i 
pensament. Tant l’alcaldessa de 
Barcelona, Ada Colau, com el pre-
sident de la Generalitat, Pere Ara-
gonès, presents al Teatre Romea, 
van aplaudir en els seus parla-
ments finals aquesta iniciativa 
destinada a reforçar la cultura i el 
pensament crític a partir de cinc 
plataformes. Una d’aquestes, 
Platea 618, serà l’encarregada de 
millorar la connexió de profes-
sionals del teatre entre Madrid i 
Barcelona i una altra, que donarà 
la veu al públic, organitzarà el 
Primer Congrés Internacional 
d’Espectadors de Teatre, del 26 al 
28 de maig a Barcelona. 

«Després de 35 anys volem 
anar més enllà en la recerca d’in-
tangibles i l’aportació de conei-
xements», va destacar en el seu 
discurs Daniel Martínez de Obre-
gón, president del Grup Focus, 
que concep Àfora com un hub de 
pensament que connecti cultura i 
societat en la línia d’altres inicia-
tives com la Fundació Romea, 
posada en marxa fa 20 anys, i les 
publicacions Pre-Ocupaciones. 
L’objectiu és crear «l’àgora de 
Focus», va dir Martínez, un espai 
de reflexió i activitats on desco-

brir, mostrar, compartir i debatre 
sense prejudicis coneixements i 
idees. A més de la Fundació Ro-
mea, Àfora comptarà amb quatre 
pilars: el nou segell Àfora Edici-
ons, del qual s’encarregarà Fèlix 
Riera; la Cinquena Paret, un espai 
de trobada entre el teatre i el que 
genera presentat per l’actor Josep 
Maria Pou i el director Andrés Li-
ma; Platea 618, amb Isabel Vidal, 
directora de Focus al capdavant, i 
la plataforma d’espectadors de 
què s’encarregarà Pepe Zapata.  

Publicacions  

Àfora Edicions s’encarregarà de 
publicar tant la nova entrega de 
Pre-Ocupaciones, aquesta vegada 
dedicada als Paradisos perduts, un 
dels temes centrals d’aquesta 
temporada de Focus coincidint 
amb l’estrena de l’adaptació d’El 
paradís perdut, immens poema 
èpic de Milton sobre la caiguda 
del cel de Llucifer, firmada per 
Helena Tornero i que dirigirà An-
drés Lima amb Pere Arquillué i 
Nathalie Poza.  

Inclourà articles d’Emma Ri-
verola, Fernando Prats, Pep Du-
ran, Helena Tornero, Anna Mala-
grida, Andrés Lima, Arash Arjo-
mandi, Eloi Fernández Porta, En-
rique Ruíz Domènec, Sofia Rincón 
o Pablo Auladell. Àfora Editorial 
publicarà també dos llibres dedi-
cats al teatre: el text d’Helena 
Tornero Paraíso perdido , amb 
il·lustracions de Paula Bonet i Fer 
Mutis (Mutandis), un encàrrec re-

alitzat a l’escriptor Màrius Serra 
sobre argot i aforismes teatrals.  
Si la quarta paret és aquest espai 
que separa el públic i l’escena, la 
Cinquena Paret identifica aquest 
espai entre el teatre i el carrer, un 
lloc que servirà per analitzar re-
flexions de determinats especta-
cles que poden ajudar a dilucidar 
dilemes i pors de la societat actu-
al. La Cinquena Paret comptarà 
amb conferències sobre especta-
cles com a Viejo amigo Cicerón, 
protagonitzat per Josep Maria 
Pou, i Paraíso perdido. Helena 
Tornero i Pablo Auladell, autor 
d’un còmic basat en El paradís 
perdut, mostraran la seva visió 
sobre l’obra de Milton en el Ro-
mea el pròxim 25 d’octubre. 

Més enllà de Barcelona també 
s’organitzaran conferències i de-
bats a València, Bilbao, Sevilla i 
Madrid. Entorn de Viejo amigo Ci-
cerón, que torna al Romea el prò-
xim novembre, dos referents de la 
comunicació política desgrana-
ran el Manual del bon candidat, el 9 
de desembre. I Javier Gomà par-
larà sobre l’art de l’oratòria el 20 
de desembre en un acte on dos 
equips de la Universitat Pompeu 
Fabra exemplificaran la teoria 
amb un animat debat. 

Totes les activitats d’Àfora es 
gravaran a través d’Àfora Media, 
una plataforma on a més es rea-
litzaran programes dedicats al 
teatre com a força transforma-
dora presentats per la periodista 
Olga Viza. n

Aragonès i Colau aplaudeixen 
el nou Àfora de Focus

Daniel Martínez proposa diverses iniciatives, com el Congrés 
d’Espectadors de Teatre, per a la interacció entre teatre i societat.

‘HUB’ DE PENSAMENT 

MARTA CERVERA 
Barcelona

Presentació del projecte cultural Àfora, impulsat pel Grup Focus, amb la presència del president Pere  
Aragonès, la consellera Natàlia Garriga i l’alcaldessa Ada Colau, ahir a la nit a Barcelona.
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litat, Pere Aragonès; l’alcaldessa
de Barcelona, Ada Colau, i altres
personalitatsdelmóndelapolíti-
ca ide lacultura.
Focus ja fa temps que treballa

enaquest camí, comhodemostra
laFundacióRomea, que ja té vint
anys, dirigida per Fèlix Riera. La
fundació “investiga formes artís-
tiques per activar termes com el
fervor, la passió, el sublim, la be-
llesa o la inspiració que parado-
xalment provoquen incomodi-
tat”. Amb les propostes de diàleg
entre art contemporani i arts es-
cèniques, ésunade lescincplata-
formes d’aquesta nova àgora que
seràÀfora.
La segona és l’editorial homò-

nima, que complementarà el se-
gell Pre-Ocupaciones, un format
editorialquevanéixer“percana-

litzar les necessitats de reflexió
de Focus sobre certs temes que
ens ocupaven en debats interns”.
El nou segell, Àfora Edicions, re-
flectirà l’activitat del nou projec-
teieditaràinicialmentlanovaen-
tregadePre-Ocupaciones, sotael
títol Paradisos perduts, d’autors
diversos, com Emma Riverola,
present a l’acte.Tambépublicarà
Fer mutis (mutandis). 35 focus
verbals en les arts escèniques, un

encàrrecal’escriptorMàriusSer-
ra sobreargot i aforismes teatrals
iElParaísoperdido,publicacióde
l’adaptació teatral d’Helena Tor-
nerodeltextdeJohnMilton,amb
il·lustracionsdePaulaBonet.
La tercera plataforma d’Àfora

és la Cinquena Paret. Més enllà
de la quarta paret, que en el món
delteatrefareferènciaalmurvir-
tual que separa l’escenari dels es-
pectadors, la cinquena paret que
planteja el nou projecte és “el
puntd’interseccióentreelteatrei
el carrer, entre l’escenari i la soci-
etat”. Focushiplantejaunes acti-
vitatsper“atraparconceptessor-
gits de l’escenari i portar-los al
campdelafilosofia,peranalitzar-
los des de diferents angles i
formats”.
“Hi ha espectacles que reunei-

NeixÀfora, l’àgoradelGrupFocus,
unàmbit de reflexió apartir de l’escena
El nou projecte “té l’ànim d’incidir en la vida artística, cultural i social”

MAGÍ CAMPS
Barcelona

ElGrupFocus vol anar
molt més enllà de ser
una productora d’es-
pectacles de l’àmbit
de les arts escèniques

iésperaixòquevapresentarahir,
al teatre Romea de Barcelona,
Àfora, un projecte ambiciós que
pretén ser una àgora de pensa-
menticreació,“unàmbitderefle-
xióid’activitatsque,prenentcom
a base la vivència escènica, té
l’ànim d’incidir en la vida artísti-
ca, cultural i social, en el territori
de la nostra influència”, va afir-
mar el president del grup,Daniel
Martínez.A lapresentacióhi van
assistir elpresidentde laGenera-

DanielMartínez, president del Grup Focus, a l’escenari del teatre Romea en la presentació d’Àfora
MIQUELGONZÁLEZ / SHOOTING

xen totes les condicions per tal
que els seus ecos superin l’àmbit
puramentteatral iorigininactivi-
tats de contextualització socio-
cultural, mitjançant pensament i
debat”,diuelseuideari.Iperaixò
posencomaexempleespectacles
d’aquesta temporada que van
més enllà del que passa a l’esce-
nari. És el cas d’El Paraíso perdi-
do,ViejoamigoCicerón iImmuni-
tat, ienvanparlarelsdirectorste-
atrals Josep Maria Pou i Andrés
Lima, i el filòsofJavierGomá.
LaquartaésPlatea618,enrefe-

rència als quilòmetres que hi ha
entreBarcelona iMadrid, els dos
centres teatrals en què Focus ha
treballat a fons, ambproduccions
que van i venen. Platea 618 vol
promocionar aquest pont “per
afavorir una relació més estreta
entre els professionals d’ambdu-
es ciutats creant un circuit d’in-
formació permanent i uns canals

derelaciópersonal,quepermetin
augmentar les sinergies dirigides
a l’incrementde lacoparticipació
i l’intercanvi creatiu i artístic”. El
projecte inclou la creació d’un
web professional i d’Àfora Me-
dia, un repositori audiovisual de
tota l’activitat pública, més un
programa de televisió, presentat
per la periodista Olga Viza, que
doni veu als artistes i creadors
dels espectacles a Barcelona i
Madrid, va explicar la directora
generaldeFocus, IsabelVidal.
Enderrocades laquarta i lacin-

quena paret, l’última plataforma
està dedicada exclusivament als
espectadors, en“una líniadirecta
derelacióambelspúblics,queco-
mençarà amb el I Congrés Inter-
nacional d’Espectadors de Tea-
tre, que coordinarà Pepe Zapata,
director de TresC, i que se cele-
braràaBarcelonaalmaig.
Àfora, doncs, neix ambuna vo-

cació de conjuminar la persona
amb l’art i el pensament, que
complementarà el pal de paller
que és la producció teatral. “Mai
hemamagat la voluntat de trans-
cendènciasocialnihemdefugitla
nostra aportació al desenvolupa-
ment cultural del país”, va con-
fessarDanielMartínez.c

Almaig,Barcelona
acolliràelprimer
CongrésInternacional
d’Espectadors
deTeatre

Aquesta nova àgora
també tindrà una
Cinquena Paret,
que enllaçarà el teatre
amb el carrer
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batecs

Hovaapuntaralapresentaciódel
número1000delCultura/salabibliote-
caJaumeFuster,hovarepetira laFesta
delaRosadelPSCihovacorroboraren
lasevacompareixençadavantelCon-
grés ienelseudiscursdeldiadelCine-
maespanyol.ElministredeCulturai
EsportsMiquelIcetaconsideraque
l’any2022pot ihademarcarun“renai-
xementcultural”,peralaqualcosael
seuministeri (enelsseusdosapartats)
invertiràmésde825milionsd’eurosdel
PladeRecuperació,Transformaciói
Resiliència,ambfonseuropeus,asu-
maramb150milionsd’eurosmésde
competènciesdigitals.
Lespropostesministerialsesdesple-

guenendiversoscamps(indústries
culturals;patrimoni;museusiarxius;
ajutsdirectesalacreació;rellançament

audiovisual;desembarcamentespanyol
a lafiradeFrankfurt2022...), i lapreci-
sióenl’importeconòmicindueixa
l’optimisme.Peròmésenllàdelsnúme-
ros, ienunsectorquehaestat tancasti-
gat, la formulaciód’unafilosofiaopti-
mistaresultasignificativa.Nooblidem
queenelpuntàlgiddelapandèmia,
abrildel2020, l’antecessord’Iceta,José
ManuelRodríguezUribes,vadirque
enteniaqueenaquellmomentlacultu-
ranofosunaqüestióprioritària.Esva
distanciar llavorsnonomésdel’actitud
delsseushomòlegsfrancès ialemany,
quesostenienjustamentelcontrari,
sinósobretotdelcol·lectiuquerepre-
sentava.“Unministrequenoenténcom
funcionaelsectornomereixserminis-
tredeCultura”,vaassenyalar llavors
laUniód’Actors iActrius, iaquella
relliscadavaconstituirunaombrafins
al finaldelseumandat,malgratqueel
ministerivaadoptarmesuresquevan
serreconegudescomapositivesen
diversosterrenys.Lapercepciódeles
cosessolsertandeterminantcomla
sevapròpiarealitat.
Enlaformulacióvoluntaristad’Iceta,

segonsellmateixharecordat, ressona
unaanàlisihistòricadefons, laqueva
realitzarJoséEnriqueRuiz-Domènec
enaquestespàginesidesprésalseu
llibreL’endemàdelesgransepidèmies.
Encertsmomentsclau,a lespitjors
epidèmieshanseguitrespostescreati-
ves.Alapestanegradel1347-1350va
seguirelRenaixementitalià;a lagrip
del1918-1920,elsavençoscientífics i les
avantguardesartístiquesdelsanysvint.
Aquestesrespostes,pensaIceta,cal
estimular-les iacompanyar-les.
Hihamoltesganesdenovesiniciati-

ves iafanydeparticipaciódinsdel

sector.ElgrupFocusésundelsprinci-
palsactorsdelaculturabarcelonina,
ambregularspropostesteatralsd’alta
qualitatquevanmoltmésenllàdelmer
interèscomercial.Focusvapresentar
dimarts lasevaÀfora,unàmbitde
reflexióiactivitatsons’integraràla
FundacióRomea,centradaenelsúl-
timstempseneldiàlegentreartcon-
temporani iartsescèniques; i inclouràa
mésunaeditorialpercanalitzardebats;
unespai,“CinquenaParet”,perendin-
sar-seenelscontextossocioculturalsde
determinadesobres; una“Platea618”,
perfomentareldiàlegentreBarcelonai
Madrid, iunCongrésInternacional
d’EspectadorsdeTeatre,queesdesen-
voluparàalmaig.
Elsassistentsal’actegaudíem

d’aquellregustpropidequanespresen-

ciaunacosadiferent,d’acordambels
noustemps.ElpresidentdelaGenerali-
tat,PereAragonès,vaal·ludirtambéen
elseuparlamental“renaixementcultu-
ral”–enunavisióambméscàrrega
identitària–, laqualcosademostraque
ésuntermepresentenl’aire.
Entreelsparticipantsalavetlladade

Focusfiguravael filòsof idramaturg
JavierGomá,directordelaFundació
JuanMarch,quecol·laboraràamb
Àgora.Aquestainstituciódisposade
tresseus: ladeMadridalcarrerCaste-
llón,queofereixexposicions,conferèn-
cies,concerts iciclescinematogràfics,

aixícomunformidablearxiudocu-
mentalsobrelaculturaespanyola
contemporàniaaccessiblealweb; el
Museud’ArtAbstractedeConca, iel
MuseudePalmadeMallorca.Aquest
últimacabadeseràmpliamentremode-
latambmotiudelseu30èaniversari:
ambunnouresponsable,PabloPérez
d’Ors;novessales(dedicadesal’escul-
tura,bibliotecaimultiusos);nouscicles
inovaprogramacióexpositiva(s’obre
ambÁngelFerrant).
Unobjectiutanenormecomeldel

“renaixementcultural”noméspotser
mesurableamolt llargtermini, iones
veuràrealmentésenelpladelacreació
i lareflexió.Peròmentrestantresulta
reconfortantanarregistrantsímptomes
positiuscomelsesmentats.

Renaixement cultural

SERGIO VILA-SANJUÁN

Miquel Iceta i Pere
Aragonès utilitzen el
terme; propostes com les
de Focus i la Fundació
March el subscriuen

El filòsof i dramaturg Javier

Gomá; Daniel Martínez de

Obregón, president de Focus;

l’actor Josep Maria Pou; la

directora de Focus, Isabel

Vidal, i el director teatral

Andrés Lima, dimarts passat

a la presentació d’Àfora
SERGI PANIZO
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El president del Grup Focus, Daniel 
Martínez. ACN

 Un pont amb Madrid 
i un congrés 

d’espectadors: Focus va 
més enllà dels escenaris 

ARTS ESCÈNIQUES

El Grup Focus, que gestiona el Teatre Romea, 
el Goya, el Condal i La Villarroel, ultrapassa els 
escenaris amb un nou projecte anomenat Àfo-
ra, que capitaneja el seu president, Daniel 
Martínez. Aquesta iniciativa englobarà la Fun-
dació Romea, que des de fa uns anys fa dialo-
gar l’art contemporani amb les arts escèniques 
mitjançant trobades entre creadors obertes al 
públic. També incorporarà un nou segell edi-
torial sota el qual es publicaran textos teatrals 
i reflexions al voltant de les arts escèniques. 
“Ha arribat el moment de les persones, del 
pensament, de les idees. Pensar ens situa en 
un escenari de transformació que necessita un 
bon i ampli repartiment coral”, diu el presi-
dent del Grup Focus, Daniel Martínez. Àfora 
vol “incidir en la vida artística, cultural i so-
cial” i convertir-se en “una plataforma per am-
plificar la importància del teatre i de la cultu-
ra, per restablir les connexions entre la soci-
etat i el pensament”. 

Per assolir-ho es crearan llocs de trobada 
entre artistes i filòsofs, traslladant les qüesti-
ons que sorgeixen a dalt dels escenaris a l’àm-
bit de la reflexió. Amb motiu de l’estrena d’El 
paraíso perdido, d’Andrés Lima, per exemple, 
Helena Tornero i Pablo Auladell conversaran 
al voltant de l’obra el 25 d’octubre al Teatre Ro-
mea. Àfora també incorporarà una pàgina web 
professional, anomenada Platea 618, que vol 
ser un pont entre la cartellera de Barcelona i 
la de Madrid. Platea 618 s’adreça a institucions, 
professionals del sector i mitjans de comuni-
cació i vol ser un “canal d’informació perma-
nent” entre les dues ciutats. 

El públic teatral tindrà un espai protagonis-
ta a Àfora amb el Primer Congrés Internaci-
onal d’Espectadors de Teatre, que se celebra-
rà a Barcelona del 26 al 28 de maig. Comissa-
riada per Pepe Zapata, aquesta iniciativa vol 
reunir espectadors d’àmbits i interessos molt 
diversos per reflexionar sobre el seu rol en l’es-
cena actual i plantejar el futur de les arts escè-
niques. Durant el congrés es debatrà sobre la 
virtualitat i la presencialitat, la connexió amb 
els intèrprets a l’escenari i la recepció dels 
muntatges. Hi participaran una cinquantena 
d’espectadors procedents de 25 països dels 
cinc continents.e

BARCELONA
N.J.L.
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LES CARES DEL DIA

Que la inquietud del president 
de Focus va més enllà dels es-

cenaris teatrals es fa evident amb el 
seu últim projecte, Àfora, una inicia-
tiva que vol reflexionar sobre el tea-
tre del present i del futur i que inclou, 
per exemple, el primer congrés inter-
nacional d’espectadors de teatre, i 
ponts de contacte entre artistes i fi-
lòsofs i entre el món del teatre de 
Barcelona i el de Madrid. P. 28

El Nobel de física és per a tres 
veterans: el japonès (90 anys), 

l’alemany Klaus Hasselmann (83) i 
l’italià Giorgio Parisi (73), que han 
treballat en sistemes complexos. Els 
dos primers, pel modelatge físic del 
clima i com hi influeix la humanitat, 
i Parisi per les aportacions “revoluci-
onàries” a la teoria de materials des-
ordenats i processos aleatoris. P. 14-15

Syukuro Manabe

Daniel Martínez

Després de 34 anys jugant a 
bàsquet, el millor jugador cata-

là (i espanyol) de la història plega. En 
un escenari espectacular, el Liceu, i 
amb gairebé tothom que ell volia que 
hi fos. A l’altura del moment. Ara 
s’obren nous horitzons per a un nou 
personatge molt prometedor: amb la 
seva fundació, com a ambaixador de 
la Unicef i al COI. P. 30-31

Pau Gasol
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Focus ha lanzado un foro de re-
flexión y actividades culturales
denominado Àfora que quiere
ser “el ágora” del grupo de em-
presas y jugar un papel en la vi-
da artística, social y cultural de
Barcelona y Cataluña. La presen-
tación de esta nueva iniciativa,

que incluye un sello editorial,
una productora audiovisual (Àfo-
ra Media) y varias iniciativas de-
dicadas a la organización de ex-
posiciones, debates y conferen-
cias, tuvo lugar el martes en el
Teatro Romea en un acto en el
que el presidente del Grupo Fo-
cus, Daniel Martínez, explicó la

dimensión del proyecto y lo defi-
nió como un “hub [centro de
conexión] de pensamiento”.

A escucharle y al bautizo de
Àfora acudieron el presidente de
la Generalitat, Pere Aragonès y
la alcaldesa de Barcelona Ada Co-
lau, que mostraron su apoyo al
proyecto de Focus en sus respec-
tivas intervenciones. Entre los
asistentes en el Romea estuvie-
ron también la consejera de Cul-
tura, Natàlia Garriga, el primer
teniente de alcalde, Jaume Coll-
boni, el teniente de alcalde de
Cultura, Jordi Martí, y el regidor
de Turismo e Industrias Creati-
vas Xavier Marcé, así como Fer-
nando Cerón, subdirector gene-
ral de Teatro del INAEM.

Àfora se crea en un momento
especialmente relevante del gru-
po que acaba de celebrar sus 35º

años de existencia, ha inaugura-
do su temporada más ambiciosa
en cuanto a inversión y ha ins-
taurado en Madrid una nueva
unidad de producción, Lántia Es-
cénica.

Martínez señaló que Àfora
pretende ser "un ágora entendi-
da como un lugar donde detec-
tar, mostrar y compartir sin pre-
juicios la sabiduría del científi-
co, del artista, del político, del
artesano y del ciudadano".

Àfora cuenta con cinco ra-
mas: la Fundación Romea, crea-
da hace veinte años y que ahora
se verá potenciada en el nuevo
proyecto; el sello editorial Àfora
Edicions, cuyas primeras iniciati-
vas serán la publicación de Fer
Mutis (Mutandis), una obra de
Màrius Serra sobre el argot tea-
tral y aforismos de la escena, y la

adaptación teatral de Helena
Tornero de El Paraíso Perdido, el
gran poema deMilton, que lleva-
rá a escena esta temporada An-
drés Lima; Cinquena Paret, que
quiere ser un punto de encuen-
tro entre los artistas y la socie-
dad; Platea 618, espacio de inte-
rrelación entre profesionales del
teatro deMadrid y Barcelona pa-
ra contribuir a un acercamiento
entre ambas ciudades en el ámbi-
to del teatro (con un portal web
que incluirá información de am-
bas carteleras); y Espectadors,
una “línea directa” de relación
con el público que arrancará
con el I Congrés Internacional
d’Espectadors de Teatre que se
celebrará en Barcelona el próxi-
mo mayo y al que acudirán es-
pectadores de teatro de todo el
mundo.

Grupo Focus crea
un foro de reflexión y
actividades culturales
Àfora potenciará la Fundación Romea y el
acercamiento teatral de Barcelona yMadrid
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Àfora, viatjar
de dins a fora

L’APUNT ció entre el món artístic de Barcelona i Madrid, estudia
la nova relació de l’art amb els espectadors (amb el I
Congrés Internacional d’espectadors de Teatre, que se
celebrarà el maig vinent i reunirà 50 participants de 25
països dels cinc continents). La cultura vessa dels lí-
mits: Focus, com el Lliure, el Macba o el Liceu, entén
que els equipaments són porosos al debat i a les arts.Jordi Bordes

Focus va presentar ahir al vespre al Romea un cartell
ambiciós, que l’allibera del camp escènic. Àfora, que
integra línies de treball iniciades com ara la Fundació
Romea i la col·lecció editorial de Pre-ocupaciones, neix
amb la voluntat d’incidir en el vessant cultural i social
més ampli. Per exemple, busca línies de debat que in-
teressin a un sector aliè a les arts en viu, força la rela-
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PREMSA
DIGITAL
ARTICLES/PECES
Nota de premsa institucional sobre Àfora, a Govern.cat
Article sobre Àfora, a El Periódico 
Article sobre Àfora, a La Vanguardia
Article sobre Àfora, a Diari ARA
Article sobre Àfora, a El País
Article sobre Àfora, a El Punt-Avui
Article sobre Àfora, a COPE
Article sobre Àfora, a Núvol
Article sobre Àfora, a La República
Article sobre Àfora, a Metrópoli Abierta
Article sobre Àfora, a Cultura 21
Article sobre Àfora, a MSN
Article sobre Àfora, a Teatral.net
Peça sobre Àfora a El Matí de Catalunya Ràdio, de Catalunya Ràdio (56 min)
Peça sobre Àfora a L'Informatiu Migdia, de Betevé (21 min)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/414267/president-aragones-ens-hem-compromes-a-arribar-a-destinar-a-cultura-el-2-del-pressupost-de-la-generalitat-aquesta-legislatura
https://www.elperiodico.cat/ca/oci-i-cultura/20211005/grup-focus-presenta-afora-12158687?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=btn-share
https://www.elperiodico.cat/ca/oci-i-cultura/20211005/grup-focus-presenta-afora-12158687?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=btn-share
https://www.lavanguardia.com/cultura/20211006/7770643/nace-afora-agora-grup-focus-ambito-reflexion-partir-escena.html
https://www.ara.cat/cultura/pont-madrid-congres-espectadors-projectes-focus-mes-enlla-dels-escenaris_1_4139405.html
https://elpais.com/espana/catalunya/2021-10-06/focus-lanza-un-foro-de-reflexion-y-actividades-culturales.html
http://admin.elpuntavui.cat/cultura/article/2038741-afora-viatjar-de-dins-a-fora.html?ItemId=2788&utm_source=whatsapp&utm_medium=botons&utm_campaign=com_epanoticies
https://www.cope.es/actualidad/cultura/noticias/focus-agrupa-potencia-actividad-extrateatral-bajo-nombre-afora-20211005_1541422
https://www.nuvol.com/pantalles/cultura-digital/afora-focalitzant-el-pensament-209843
https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/focus-impulsara-un-congres-despectadors-i-un-segell-editorial-mes-enlla-de-lactivitat-als-escenaris/
https://www.metropoliabierta.com/vivir-en-barcelona/focus-apoyo-aragones-colau-plan-cultural-barcelona-madrid_44788_102.html
https://cultura21.cat/noticies/neix-afora-lagora-de-pensament-teatral-de-focus/
https://www.msn.com/es-es/noticias/espana/renacimiento-cultural/ar-AAPiIaP?li=BBplW3c&srcref=rss
https://teatralnet.com/noticies_esceniques/focus-presenta-el-seu-projecte-afora/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-mati-de-catalunya-radio/el-mati-de-catalunya-radio-de-6-a-7-h-06102021/audio/1111915/
https://beteve.cat/btv-noticies-migdia/btv-noticies-migdia-1876/
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