Instruccions per programar a La Setmana 2019
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Secretaria tècnica
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Benvolguts i benvolgudes,

Com ja sabeu, La Setmana del Llibre en Català s’ha convertit en un dels esdeveniments culturals
més importants del territoria català.
En l’edició d’enguany hi haurà un seguit de novetats rellevants que dinamitzaran i modernitzaran
La Setmana del Llibre en Català.
Per tal d’oferir dinamisme i agilitat a les activitats literàries que es realitzen durant La Setmana
del Llibre, l’escenari principal simularà un estudi de ràdio que donarà continuïtat i forma a les
activitats dels escenaris. D’aquesta manera, les activitats es presentaran en un nou format,
singular i característic de la setmana literària.
S’ha creat una Comissió Assessora per les activitats per tal de contrastar el valor i la funcionalitat
de les activitats que proposeu els expositors.
Resumides les novetats, us presentem el document on hi trobareu tota la informació relativa a
com programar, obrint així la convocatòria per a la recepció de propostes per a la propera edició.
Com cada any, la programació de La Setmana es confeccionarà en gran mesura a partir de les
vostres propostes d’activitats, d’entitats col·laboradores i iniciatives pròpies de La Setmana.

Cordialment,
Secretaria Tècnica
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Instruccions per programar a La Setmana
Quins formats pot programar cada expositor
Per tal de fer més valuosa l’experiència radiofònica, hi haurà cinc formats genèrics on s’inclouran
les diferents activitats habituals de la setmana, supeditades a durades variables en funció de les
decisions preses per la comissió d’experts. Els cinc formats genèrics són:
•
•
•
•
•

Especials
Presentacions
Lectures
Joves
Infantils i familiars

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
Rodes de premsa
Lliuraments o presentacions de premis
Accions de dinamització
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En la següent infografia us mostrem uns exemples de la tipologia d’activitats en format radiofònic
que es realitzaran durant La Setmana del Llibre en Català:
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Novetats per al 2019
•

Estudi de ràdio

L’escenari principal de La Setmana del Llibre en Català serà un estudi de ràdio on es realitzaran
el gruix de les activitats. D’aquesta manera, no hi haurà talls entre activitats i englobarem el
contingut dels escenaris donant-li continuïtat. La ràdio funcionarà tots els dies de La Setmana
i la sessió serà conduïda per un/a presentador/a a càrrec de la gestió temporal de les activitats.
•

Parlem de llibres

Seguint la línia de Parlem de llibres, enfocada en aquest cas en un públic familiar i infantil, es
potenciarà la trobada dels nens i nenes i famílies amb autors i il·lustradors de literatura infantil
i juvenil mitjançant converses conduïdes i dinamitzades per narradors, així com també es
tindran molt presents els tallers de manualitats i altres activitats pensades per aquest públic.
A més, es tornaran a incentivar els itineraris literaris dins i fora de la ciutat de Barcelona.
•

Signatures de llibres

Enguany, les signatures de llibres es podran realitzar en els mòduls de cada expositor, per la
qual cosa és necessari saber amb temps qui està interessat en realitzar aquesta activitat per
gestionar correctament i a temps tot el material i espai requerits.
•

Roda de premsa

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.
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Com agruparem i presentarem les activitats
Com ja s’ha explicat, les activitats s’agruparan en cinc grans formats. Pensant en el públic visitant
i amb l’objectiu de facilitar-ne la informació i visibilitzar millor els continguts i els tipus d’activitat,
la major part d’activitats les agruparem temàticament.
Una persona experta presentarà els diversos llibres i conduirà les activitats vinculades a una
mateixa temàtica. La seva funció serà fer d’interlocutor amb l’autor o la persona que l’editorial
o la 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.
•

Matí/Tarda/Dia temàtic:
Pot estar proposat des de la pròpia organització de La Setmana o bé fruit d’algun
suggeriment dels expositors. És imprescindible que el fil conductor permeti generar
un major ressò mediàtic i pugui agrupar formats diferents. Un cop confeccionada la
programació es donarà la informació relativa a les propostes concretes.

Nombre d’activitats que poden proposar els expositors
Com a novetat pel 2019, tots els segells podran proposar activitats sense restricció quantitativa, i
serà la comissió d’assessors qui les gestionarà i validarà, valorant la temàtica, el temps, la qualitat
i altres aspectes que cregui oportú.
A més a més dels punts exposats anteriorment, podreu proposar:
•

Les propostes especials:
2 propostes per mòdul contractat. Seran valorades per la comissió d’activitats de
La Setmana i acceptades en funció de l’interès i disponibilitat de recursos i d’espai
escenari.
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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 als mòduls (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.
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Calendari de gestió de la programació
1) Divendres 10 de maig: Termini de recepció de propostes.
Si no podeu complir aquest termini, és molt important que ens ho feu saber.

2) Del 24 de maig al 7 de juny: Fitxa de dates i horaris provisionals.
Enviarem per correu electrònic als expositors la fitxa de proposta amb la data i horari
proposat per La Setmana.

3) Del 1 al 5 de juliol: Revisió i confirmació de dades.
ELS EXPOSITORS haureu de revisar que totes les dades són correctes i confimar-les amb
els professionals per a què tinguin disponibilitat i, posteriorment, reconfirmar totes les
dades per correu electrònic a la secretaria de La Setmana: secretaria@lasetmana.cat

4) Del 8 al 15 de juliol: Fitxes de confirmació.
Enviarem totes les fitxes de confirmació amb les dates, hores i espais de programació
definitius.
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Els espais de la Setmana 2019
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 de llibres i actes de
col·laboradors i patrocinadors.

Escenari 3:

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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