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VILAFRANCA ACULL LA XII FIRA DE TEATRE
INFANTIL I JUVENIL
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ÚLTIMAS NOTICIAS

en Sociedad
Els veïnats de sa Pobla
pagaran per l'IBI uns 22
euros manco que al 2013
en Cultura
I Feria de Antigüedades y
del Coleccionismo de la
Serra de Tramuntana
en Salud y calidad de vida
El Consell de Mallorca
estudia la creación de un
parque de bomberos en
Santanyí
en Cultura
Donallop presenta el seu
darrer disc aquest dijous
al Teatre Principal de
Palma
en Sociedad
Nadal padece un principio
de apendicitis pero
intentará jugar en
Shanghai

Vilafranca es prepara per acollir la XII Fira de Teatre Infantil i
Juvenil de les Illes Balears, que compta amb la participació de 44
companyies.
Amb una subvenció aproximada de 30.000 euros, el Consell de Mallorca presta,
un any més, el seu suport a l'esdeveniment, que tendrà lloc del 16 al 19 d'octubre.
La directora insular de Cultura i Patrimoni, Catalina Sureda, ha assistit aquest matí
a la presentació de la XII Fira de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears, que
tendrà lloc a Vilafranca de Bonany del 16 al 19 d'octubre i a la qual el Consell de
Mallorca hi contribueix amb una partida propera als 30.000 euros, dintre de la
convocatòria de subvencions destinades a l'organització de mostres teatrals. El
pressupost global de la fira es situa entorn dels 70.000 euros.
La presentació, que ha tengut lloc a les dependències de CaixaFòrum Palma,ha
comptat també amb la presència del batle de Vilafranca, Montserrat Rosselló; el
director general de Cultura, Antoni Vera; Maria Lluïsa Escarrer, en representació
de l'Obra Social la Caixa; el president de l'entitat organitzadora de la fira, Sa
Xerxa, Jaume Gomila; i el president de Mallorca Rural, Jaume Orell.

publicidad

Aquesta darrera organització s'encarrega de gestionar els fons europeus d'ajut a
projectes de desenvolupament de les àrees rurals de l'illa, i enguany s'ha afegit al
grup de col·laboradors de la fira, que disposa també del suport de l'Institut
d'Estudis Baleàrics, l'Ajuntament de Vilafranca i la Caixa, entre d'altres
patrocinadors, a més, com ja s'ha indicat, del Consell de Mallorca, a través de la
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports.
En aquesta catorzena edició, l'esdeveniment acollirà la participació de 44
companyies teatrals, de les quals 14 pertanyen a les Illes Balears. La resta de
grups arriben des de Catalunya, Andalusia, València, Galícia, País Basc, Aragó,
Madrid, França, Dinamarca i Gal·les.

Les funcions ocuparan un total de 12 espais de Vilafranca, i convertiran el
municipi en una gran mostra teatral ubicada a llocs tan emblemàtics com l'Escola
es Cremat, el Teatre Municipal, el Poliesportiu, el saló parroquial, ca ses Monges i
sa Nau, entre d'altres.
Prèviament a l'inici oficial de la fira, tendran lloc altres activitats, entre les quals cal
destacar les jornades de bibliotecaris, que seran el marc de tres espectacles de
petit format pensats especialment per a la programació de les biblioteques
municipals. Aquest esdeveniment es durà a terme el dimecres 15 d'octubre.
Igualment, l'organització ha promogut dues activitats específicament adreçades
als centres escolars, gràcies a les quals més d'un milenar d'alumnes gaudiran de
la representació de 8 espectacles.

