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Benvolgut /da bibliotecari/a
Torna la Fira de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears, QUE TÉ LLOC A
VILAFRANCA.
Aquesta en serà la QUINZENA edició, una mostra més que la Fira de Teatre Infantil i Juvenil
ha anat creixent en quantitat i qualitat, de manera que a hores d’ara suposa tot un referent en el
món de les arts escèniques. Part d’aquest èxit ha passat i passa per la implicació dels
professionals programadors, entre altres.
Dins aquest àmbit d’implicació, els professionals que gestionam les biblioteques som un
punt de referència essencial que fa possible que el binomi entre formació i teatre sigui més
plausible que mai i en què els autèntics protagonistes d’aquesta Fira –nins, nines i jovespuguin accedir de primera mà a tot el que ofereix aquesta Fira de Teatre Infantil i Juvenil des
de les activitats que programam a les nostres biblioteques.
La JORNADA DE BIBLIOTECARIS dins el marc de la Fira de Teatre Infantil intenta ser,
també, un punt de trobada entre els professionals que programam activitats dins l’àmbit
de la cultura pensades per realitzar en un espai com és la biblioteca o que puguin formar
part de la línea programàtica que, en matèria de dinamització cultural, trobem adients de
realitzar des del servei bibliotecari.
Coneixent de primera mà la dificultat que tenim, a vegades, per confeccionar una programació
d’activitats a les nostres biblioteques, la Fira de Teatre Infantil i Juvenil suposa una oportunitat
perquè nosaltres, com a programadors, puguem conèixer les novetats en aquest camp.
En aquest punt, cal destacar la col-laboració de la Xarxa de Biblioteques del Consell de
Mallorca en l’organització de la Jornada de Bibliotecaris dins el marc de la Fira, en especial pel
seu compromís a recollir, dins la borsa d’activitats, aquelles que, a criteri dels propis
bibliotecaris, tenen més acceptació.
Així, per tant, i dins la línea que ens hem marcat, us comunicam el següent :

Que la Fira de Teatre Infantil i Juvenil tendrà lloc del 19 al 22 d’OCTUBRE a
Vilafranca.
Que, dins aquest àmbit de col-laboració que hem mantingut aquests darrers anys amb els
professionals de les biblioteques i amb la Xarxa de Biblioteques del Consell de Mallorca, es té
previst :

-

LA JORNADA DE BIBLIOTECARIS durant el dematí del DIVENDRES
20
D’OCTUBRE que es realitzarà A DIFERENTS AULES DEL CEIP ES CREMAT i
segons el PROGRAMA que us adjuntam.

Tots, com sabeu d’altres anys, són espectacles de petit format susceptibles de ser
programats a les nostres biblioteques ( amb la seguretat de poder extreure’n
conclusions fiables si ens atenim a les reaccions i a l’acceptació que aquests
espectacles puguin tenir entre un públic real ).
També, i com altres anys, per deferència de l’Ajuntament de Vilafranca, s’hi inclou
berenar gratuït a mitjan dematí i, entre aquells que vulgueu, dinar, talment com figura en
la programació que us adjunt ( VEGEU PROGRAMA JORNADA BIBLIOTECARIS). En
aquest cas, el dinar anirà a compte de cada un/a ( menú acordat de 10 €).
Amb tot, i encara que no pròpiament dins la jornada de bibliotecaris, i aprofitant la
realització de les JORNADES PROFESSIONALS DE LA FIRA, tot just després de berenar
tendrem l’oportunitat de gaudir d’un breu espectacle CONTES AMAGATS de la mà de
MARCEL GROS al local social de SA RESIDÈNCIA.

-

Per a la inscripció a la JORNADA DE BIBLIOTECARIS o per a qualsevol altra
consulta, us podeu adreçar a l’Ajuntament de Vilafranca fent ús del correu
infovilafranca@ajvilafrancadebonany.net o del telèfon 676 058 983 (Jordi) o al
Centre Coordinador de Biblioteques ( Jaume Julià) a través al correu electrònic
jjulia@conselldemallorca.net , indicant, en qualsevol cas, si quedau o no a dinar.

-

Per fer la inscripció a la JORNADA DE BIBLIOTECARIS disposau fins el
diumenge 15 d’octubre . La inscripció és gratuïta. En aquest cas, deixau el nom i
llinatges, BIBLIOTECA on treballau i DNI perquè us poguem expedir el certificat
d’assitència corresponent i indicant si us quedau o no al dinar.

- Anotau que el EL PUNT DE TROBADA per a la JORNADA DE BIBLIOTECARIS
serà a les 9:45 h en el CEIP Es CREMAT ( entrada pel lateral de l’AVINGUDA DE LES
ESCOLES). Trobareu fàcil aparcament en aquest mateix carrer.
( Vegeu-ne PLÀNOL ADJUNT).

Pel que fa a la RESTA DE PROGRAMACIÓ DE LA FIRA , en breu rebreu UN RESUM DE
LA PROGRAMACIÓ, tot i que ja podeu accedir a gran part de la informació en el web
www.fiet.cat.
Adjunt teniu la carta d’invitació que us fa la Xerxa de Teatre com a programadors, en
què trobareu la informació referent a com us heu d’inscriure COM A PROGRAMADORS
DE LA FIRA ( fins aquest diumenge 8 d’octubre !) per poder gaudir d’avantatges durant
els dies que duri la Fira de Teatre.
En aquest sentit, els bibliotecaris us podreu inscriure com a PROGRAMADORS
GRATUÏTAMENT I UN PER ENTITAT ( PER AJUNTAMENT, en aquest cas).
Us recordam que el dia de la jornada de bibliocaris ja NO us podeu inscriure com a
programadors si no ho heu fet abans del diumenge 8 d’octubre.

TOTA LA INFORMACIÓ DETALLADA DE LA FIRA DE TEATRE INFANTIL I JUVENIL la
trobareu al web www.fiet.cat.

Esperam que en faceu, entre vosaltres mateixos, la màxima difusió i que, com és d’esperar, hi
participeu.

Vilafranca de Bonany, 3 d’octubre de 2017.
Jordi Rosselló Barceló
Biblioteca Municipal de Vilafranca
Representant de Sa Xerxa a Vilafranca

