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Instruccions per programar a La Setmana
És molt important, i us agraïrem, que llegiu amb detall aquest document.
La Setmana del Llibre en Català obre la convocatòria per a la recepció de propostes
d’activitats a programar durant la propera edició.
Aquesta convocatòria s’adreça a les llibreries, editorials i institucions que han contractat
mòduls a La Setmana.
Com cada any, la programació de La Setmana comptarà amb les vostres activitats i
algunes propostes d’entitats col·laboradores i de la mateixa Setmana.

Quins formats pot programar cada expositor
Els formats poden ser:

Contacontes
Petits espectacles familiars
Itineraris literaris
Lectures de narrativa o assaig
Recital poètic (amb o sense música)
Presentacions de llibres
Signatures
Tallers
Altres

Les ACTIVITATS ESPECIALS. En el cas de voler programar una activitat diferent de
les anteriors, també trobareu un formulari especial. Les activitats podrien ser les
següents:
Commemoracions pròpies
Homenatges a fets o autors
Rodes de premsa
Lliurament o presentacions de premi
Presentació amb un format especial (ex.: taules rodones)
Accions de dinamització

Com agruparem i presentarem les activitats
Pensant en el públic visitant i amb l’objectiu de facilitar-ne la informació i visibilittzar millor
els continguts i tipus d’activitat, la major part d’activitats les agruparem temàticament. Els
blocs seran els següents:
•

Parlem de llibres:
Una persona experta presentarà els diversos llibres vinculats a una mateixa temàtica.
Aquesta persona dedicarà 20 minuts a cada llibre durant tota una franja horària (part del
matí o tarda) i la seva funció serà de conduir i fer d’interlocutor amb l’autor o la persona
que l’editorial o llibreria proposi. Per tant, no caldrà que vosaltres busqueu a possibles
presentadors. La major part de les presentacions de llibres aniran agrupades sota
aquesta idea.
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•

Matí/Tarda/Dia temàtic:
Pot estar proposat des de la pròpia organització de La Setmana o be fruit d’algun
suggeriment dels expositors. És imprescindible que el fil conductor permeti generar major
resò mediàtici pot agrupar formats diferents.
Propostes habituals:

El dia de les revistes
Collita valenciana

Propostes La Setmana 2018

La tarda fantàstica (dedicada a la ciència ficció)
Commemoració destacada: Pompeu Fabra
Commemoracions: Manuel de Pedrolo, Mª Mercè
Marçal, Montserrat Abelló, Maria Aurèlia Capmany.

La Setmana solidaria:

La Setmana pels drets i les Llibertats: Llibertat
presos polítics, llibertat d’expressió i solidaritat amb
els exiliats. (Acció transversal a llarg dels dies)

Novetats per al 2018:
•

Vet aquí:
En línia amb el Parlem de llibres però en aquest cas pensat per a públic familiar.
L’objectiu és potenciar la trobada dels nens i nenes i famílies amb autors i il·lustradors de
LIJ mitjançant converses conduïdes i dinamitzades per narradors

•

Anem de passeig:
Tornem a incentivar els itineraris literaris, ampliant els circuïts amb escenaris fora de BCN.

A tenir en compte:
•
•
•

En tots els casos hi haurà la possibilitat de signatura de llibres a peu d’escenari.
Si programeu una roda de premsa a La Setmana, una vegada aprovada, haureu de fer
arribar al correu de secretaria la convocatòria que envieu als mitjans.
La comissió delegada es reserva el dret de validar o no totes les activitats proposades.

Nombre d’activitats que poden proposar els expositors:
La quantitat d’activitats la determina el nombre dels móduls contractats.
És molt important que ho tingueu en compte perquè entre els diversos segells d’un mateix
mòdul us haureu de posar d’acord en qui proposa activitats.

1)

Presentació de llibres, lectures, contacontes, tallers...
Expositors

Fins a 3 segells

fins a 7 segells

1 modul contractat

2 activitats

3 activitats

2 mòduls contractats

3 activitats

5 activitats
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*Els mòduls amb més de 7 segells, contactar amb la secretaria per concretar les possibilitats de
programació.

2)

A més a més de les anteriors podreu proposar:
Itineraris literaris. No hi ha límit d’inscripció sinó que la comissió organitzadora
en farà la selecció.
Signatures a les casetes: 4 autors per mòdul (quantitat orientativa)

3)

Les propostes especials
2 propostes per mòdul contractat. Seran valorades per la comissió delegada de
La Setmana i acceptades en funció de l’interès i disponibilitat de recursos i d’espai
escenari.

Com enviar les propostes
1) Les propostes ens les heu de fer arribar a través de formulari electrònic:
a) Presentacions de llibres i altres formats: http://www.lasetmana.cat/activitats/
Inclou presentació de llibres, siguin de ficció o no ficció (narrativa, poesia, divulgació...),
itineraris literaris, signatures, lectures, contacontes, tallers...
b) Propostes especials: http://www.lasetmana.cat/activitats-especials/
IMPORTANT: Aquest formulari només l’heu d’omplir per actes especials al voltant
d’una commemoració pròpia, homenatges, accions a les casetes (que no siguin
signatures) o formats especials.

2) Tingueu en compte que:
▪ Heu d’enviar un formulari per cada proposta que feu.
▪ Si us plau, no utilitzar MAJÚSCULES. Només a la primera lletra.
▪ Concretar al màxim les disponibilitats reals dels vostres professionals.
▪ El formulari també demana informació sobre:
o les necessitats tècniques de les vostre propostes.
o els vostres perfils a les xarxes i eines de comunicació de què disposeu.

El calendari de gestió de la programació:
1) El termini de recepció de propostes acaba el diumenge 31 de maig.
Si no podeu complir aquest termini, és molt important que ens ho feu saber
2) Del 11 de juny al 29 de juny: Fitxa de dates i horaris provisionals
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Enviarem per correu electrònic als expositors la fitxa de proposta amb la data i horari
proposat per La Setmana.
3) Del 2 al 6 de juliol: ELS EXPOSITORS haureu de revisar que totes les dades són
correctes i confimar-les amb el/s professional/s per a què tinguin disponibilitat i
reconfirmar totes les dades per correu electrònic a la secretaria de La Setmana:
secretaria@lasetmana.cat
4) Del 9 al 20 de juliol: Fitxes de confirmació.
Enviarem totes les fitxes de confirmació amb les dates, hores i espais de programació
definitius.

Els espais de la Setmana 2017
La Setmana comptarà amb:
▪

3 escenaris:

Escenari 1:

100 cadires.
Dedicat a les activitats organitzades per La Setmana.

Escenari 2:

100 cadires.
Dedicat a les presentacions
col·laboradors i patrocinadors.

Escenari 3:

de

llibres

i

actes

de

30 cadires.

▪

Auditori del COAC:

▪

Espais puntuals d’activitats itinerants o extraordinàries.

250 places.
Dedicat a jornades i actes institucionals.

Per endavant, moltes gràcies per la vostra participació!

secretaria@lasetmana.cat
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