
 
 
 
 
 
 
 
Benvolguts amics i amigues,  
 
Contactem amb vosaltres en aquests temps tant complexes en què des de fa ja més de dotze mesos, el 
nostre sector i la societat en general s’ha vist durament castigat amb la pandèmia de la Covid-19. Conscients 
de la gravetat de la situació, hem organitzat la millor edició de la Fira de Titelles, que amb les condicions 
actuals, es pot organitzar. Per aquest motiu, veureu que hi ha determinats aspectes que faran d’aquesta, una 
edició especial adaptada a les mesures de seguretat i de prevenció per poder-se dur a terme, en aquesta 
nova estranya normalitat.  
 
Per avançat, us agraïm la vostra implicació així com també, la vostra màxima comprensió i paciència, degut a 
que, actualment, tota decisió i tota gestió es fan molt més lentes de l’habitual.  
 
Per facilitar el bon funcionament de la Fira, mantenint els objectius primordials de la mateixa i també la 
seguretat de tots i totes les assistents, aquestes són les novetats respecte d’altres edicions: 
 
 
INFORMACIÓ IMPORTANT 

 
- Es donarà prioritat a les inscripcions professionals que assisteixin des del divendres a les activitats 

professionals, que enguany es concentren en la seva totalitat, el dia 30 d’abril, ja que en aquesta edició 
no disposarem de la Carpa Espai PRO i concentrem en la jornada de divendres els moments 
d’intercanvi i networking.  

 
- Només s’acreditarà un representant per Entitat.  
 
- L’allotjament serà en habitació individual. 
 
- L’actual situació, que no només ha afectat al nostre sector, ens fa gestionar la vostra acollida amb la 

limitació de places hoteleres degut a que els dos principals hotels de la ciutat i amb qui treballàvem 
normalment, segueixen tancats a dia d’avui. Tanmateix, pel que fa als àpats, ens trobem amb la 
mateixa situació.  

 
- Com a conseqüència del toc de queda, els que reserveu sopar, heu de saber que es tracta d’un àpat 

per emportar, facilitant així el compliment dels horaris actuals.  
 
- La graella d’espectacles es veu afectada directament, a raó del toc de queda, encara vigent. 
 
- La reserva d’entrades per a professionals, l’haureu de fer individualment online amb el Codi que us 

facilitarem un cop feta la vostra inscripció. Aquest codi autoritza a adquirir una entrada gratuïta per 
a cada espectacle que reserveu. La reserva es podrà fer, exclusivament del 8 al 19 d’abril. Més 
enllà l’adquisició d’entrades serà a preu general com el públic. 

 
- La normativa actual limita els aforaments dels espais on es duran a terme les activitats i actuacions.  
 
- La Fira, de manera excepcional i conscients del moment en que ens trobem, obre en aquesta edició 

una finestra virtual, oferint la possibilitat als professionals perquè puguin veure, un seguit d’espectacles, 
diferents dels que es podran veure presencialment. 

 

 
Apostem per una Fira presencial i vivencial,  
entès que el teatre de titelles i d’objectes,  

així com les Arts Escèniques. 
 



Seguidament us fem a mans tota la informació professional de la 32a Fira de Titelles de Lleida, que tindrà 
lloc els dies 30 d’abril i 1 i 2 de maig de 2021. 
 

- Us adjuntem la programació de la Fira, la fitxa d’inscripció i les Activitats Professionals. 
- Us farem arribar el Codi Promocional de RENFE a tots aquells que ho necessiteu. 

 
En breu podreu consultar aquesta informació a la nostra pàgina www.firatitelles.com i podeu fer el seguiment 
dia a dia a través del Facebook firatitelles, el Twitter @firatitelles, l’instagram @firatitelles i telegram 
@firatitelles, amb el hashtag #firatitelles2021. 
 
 
LA FIRA ASSUMIRÀ 

- 2 nits d’hotel amb l’esmorzar inclòs per a una persona de cada Entitat. 

- Una entrada gratuïta per espectacle i Entitat. 

- Es facilitarà el llistat de Professionals inscrits.  

- No s’assumirà l’allotjament de les Entitats que visquin a un radi de menys de 80 km. 

 
 
L’ENTITAT EN FUNCIÓ DE LA INSCRIPCIÓ HAURÀ D’ABONAR 

INSCRIPCIÓ COMPLERTA Allotjament dos nits 
i assistència complerta els tres dies 55 € 

INSCRIPCIÓ COMPLERTA SENSE ALLOTJAMENT  30 € 

 

INSCRIPCIÓ DOS DIES Allotjament una nit 
i assistència de dos dies 40 € 

INSCRIPCIÓ DOS DIES SENSE ALLOTJAMENT  25 € 

 

INSCRIPCIÓ D’UN DIA Allotjament una nit  
i assistència d’un dia 35 € 

INSCRIPCIÓ D’UN DIA SENSE ALLOTJAMENT  15 € 
 
 
El preu de cada   DINAR   és de 11 € 
El preu de cada  SOPAR   per emportar és de 10 € 

 
 
Us agrairem que ens envieu les fitxes d’inscripció, un cop complimentades per correu electrònic a 
centre@titelleslleida.com i una fotografia mida carnet, fins el 19 d’abril de 2021. 
 
Esperem que us resulti atractiva la proposta de la Fira i que ens puguem saludar a Lleida. 
 
Cordialment, 
 
 
 
 
Elisabet Vallvé i Oriol Ferre 
Centre de Titelles de Lleida 
Tel. 973 270 249 - centre@titelleslleida.com – www.firatitelles.com 
Lleida, 1 d’abril de 2021 


