VILAFRA CA DE BO A Y,
DEL 17 AL 20 D’OCTUBRE DE 2019
JOR ADA ESPECIAL
PER A BIBLIOTECARIS /
BIBLIOTECÀRIES

DIJOUS 17
D’OCTUBRE
( dematí)

Benvolguts bibliotecaris i bibliotecàries de Mallorca,
Des de Sa Xerxa de teatre, entitat organitzadora de la FIET 2019,
tenim el gust de convidar-vos a la Jornada de Bibliotecaris que se
celebrarà el dijous 17 D’OCTUBRE a VILAFRANCA DE BONANY en el marc
de la XVII Fira de teatre infantil i Juvenil de les Illes Balears ( DEL 17 AL 20
D’OCTUBRE). Així mateix, tenim el gust de convidar-vos a inscriure-us
com a programadors i a assistir a la resta d’activitats que tindran lloc
durant la Fira.

1.Jornada de Bibliotecaris (DIJOUS 17 D’OCTUBRE dematí ).
Informació i inscripció.
Per assistir a la JORNADA DE BIBLIOTECARIS simplement basta que ho
notifiqueu per correu electrònic a Jordi Rosselló (coordinador) a
l’adreça infovilafranca@ajvilafrancadebonany.net, o per telèfon al 676
058 983 indicant el vostre NOM, LLINATGES, CENTRE BIBLIOTECARI i el
vostre DNI ( perquè puguem emetre certificiat d’assistència) , a més de
si quedau o no a dinar.
LA INSCRIPCIÓ A LA JORNADA DE BIBLIOTECARIS/BIBLIOTECÀRIES ÉS
TOTALMENT GRATUÏTA.
En aquest cas, i per a la inscripció a la JORNADA DE BIBLIOTECARIS /
BIBLIOTECÀRIES, teniu fins el DIMECRES 9 D’OCTUBRE per fer la inscripció.
La jornada inclou l’assistència gratuïta a quatre espectacles susceptibles
de ser programats a la Biblioteca i el berenar del dematí.
En el cas que quedeu a dinar, el preu és de 10 € el menú.
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2. Inscripció com a _bibliotecari/a -PROGRAMADOR/A a la
resta d’espectacles de la FIRA ( del DIJOUS 17 al DIUMENGE 20
D’OCTUBRE).
Per assistir als altres espectacles de la Fira, us podeu inscriure com a
bibliotecaris/ bibliotecàries PROGRAMADORS/ES.
En aquest cas, us explicam, a continuació, el procediment que regeix
com s’ha de fer la inscripció per assistir a la FIRA DE TEATRE COM A
BIBLIOTECARIS / BIBLIOTECÀRIES PROGRAMADORS/ES ( ATENCIÓ, I
REITERAM, que aquest fet no afecta a l’assistència a la pròpia jornada de
bibliotecaris que, tot i ser dins el marc de la Fira, funciona amb els altres
paràmetres que s’expliquen en el punt número 1 d’aquest document ).
La quota d’inscripció per una mateixa entitat és de 40 € i dóna dret a
l’acreditació fins a un màxim d’ 1 persona per entitat ( Ajuntament /
Biblioteca).
S'ha d'abonar al número de compte ES52 2100 0986 4202 0008 6443 (La
caixa) mitjançant transferència bancària en el moment de confirmar la
inscripció, amb el concepte “Inscripció FIET 2019”.
S'ha d'enviar el comprovant de pagament com a document adjunt al
mail programadors@saxerxa.org.
La inscripció quedarà validada una vegada rebut el correu electrònic
amb el justificant de pagament.
La inscripció inclou:

1. Entrades.
Per a les persones inscrites totes les entrades seran gratuïtes per a totes
les funcions, prèvia sol·licitud.

2. Allotjament.
Pels programadors de fora de Mallorca, totes les nits de la Fira, amb
esmorzar inclòs, a les llars de les famílies col·laboradores del poble, sota
reserva prèvia i disponibilitat de lloc. Les persones inscrites que per
voluntat pròpia prefereixin allotjar-se en un HOTEL, l'organització els
facilitarà la reserva en l'hotel concertat per la Fira, però no ens podrem
fer càrrec de les despeses d'allotjament.
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3. Àpats.
Per a les persones inscrites, s’hi inclou el sopar del dijous 17 i el dinar del
dissabte 19.
Els altres àpats a 10 € al Cafè S´estanc Vell, el restaurant oficial de la fira,
si així ho desitjau.
En aquest cas la data màxima d’inscripció és el

DIMECRES 2

D’OCTUBRE.
En cas que tengueu cap dubte o vulgueu ampliar aquesta informació
podeu contactar amb Àngela (666 505 301) o Margalida (871 706 260) o
bé enviar un correu a l’adreça electrònica programadors@saxerxa.org.
Esperam que us inscriviu i gaudiu de la XVII Fira de Teatre Infantil i
Juvenil de les Illes Balears.
Salut i teatre!

Atentament,

Jaume Gomila Capó,
President de Sa Xerxa de teatre infantil i juvenil de les Illes Balears
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