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INAUGURACIÓ DE LA FIRA
Presentació de la mascota de la 
Fira del Conte:  FAULA, creada per 

Narració del conte guanyador del 
9è Concurs de narració oral

 
Joan Bahí:

Els Músics de Bremen, amb Marina 
Gil Animació al carrer  
amb la companyia El Sidral

Belentuela y la purpurina mágica
a la caravana de la Belentuela  

CERCAVILA DE FI DE FIRA
Gegants i capgrossos de Calonge
Rateta, el gat i un reguitzell d’animals 
que els acompanyen

SOPAR POPULAR

Reconeixement de la trajectòria 
com a il·lustradora de Pilarín Bayés

 

A càrrec de Carme Ferrer, presidenta de
gremi de llibreters.

Tot seguit,
Lliurament de premis:
- 10è premi imatge de la fira
- 9è premi de narració oral Joan Bahí
- 5è premi Conte il·lustrat Modest Pra

ts

- Premi d’il·lustració: “Va de la sega i 
   feines del camp”
- Premi participació nom mascota 
   per Instagram 

 

Lectura de: Contes des de la 
Presó d’Oriol Junqueras, amb

 M. Mercè Roca, Marc Puigtió i 
Rosa M. Rebull

PASTÍS DE 10è ANIVERSARI
Abril, la princesa escabellada 
Explicat per l’autora Imma Lloch

Presentació del conte guanyado
r del V Concurs de Conte

il·lustrat Modest Prats:
Janot, el fantasmot
d’Enric i Roser Matas.
Tot seguit, els autors signaran llibres.  

de teatre Leo i Lia, conte de Susana López
Contat  per  Núria Alonso i la 
il·lustradora Nina Bach

Les ulleres del lleó, de Roser Garcia 
Els contes d’en Momo

PISTA
Escenari Tres Porquets

PLAÇA DE LA FONT
Escenari Patufet

JARDÍ AULA DE LECTURA
Escenari Músics de Bremen

CAL FLEQUER
Escenari Soldadet de Plom

LOCAL SALA PETITA
Escenari La Princesa del Pèsol

PORXO AULA DE LECTURA
MODEST PRATS

LOCAL SOCIAL

Punt d’informació

Parades                        

Lavabos                        Bar

 
Fideuà tradicional o
fideuà vegetariana sense gluten.
5€ i tapa 3€ Servei de Bar 

Presentació del conte:
La bruixa amiga de Miquel Fañanàs

Narració del conte Uf, quin 
dissabte Rateta Arbequina, 
contat per Margarida Falgàs i 
interpretat en llengua de signes per

històries literàries de tots els temps al 
Japó. Narrats per 

 

Sandra Roura

 

Conversa - vermut
El secret de la primavera  
Contacontes musicat: 
Associació CUCA DE LLUM

Cuentos del Japón , mites, llegendes i

Yoshihira Hioki

 Llegenda
Tots els públics
Edat recomanada
Durada

Carles Sala 

Presentació del conte:

Carles i Pep Sala 
Un arbre en un niu. Un niu en un

, per   

, amb els escriptors
, Àlex Nogués , i

l’il·lustrador Guridi 
Creació, edició, selecció de temes... 

i tot seguit... 

DINAR POPULAR

Botifarrada o enfilall de verdures
5€ Servei de Bar 

IMPORTANT!
* En cas de pluja, totes les activitats es 
faran al Local Social.

* Els restaurants del poble ofereixen 
menú infantil.

* Hi haurà servei de bar, dinar i sopar 

* Hi ha taules i espai per descansar al 
Local Social i als parcs del poble. 

són gratuïtes, algunes tenen caixa
revertida o col·laboracions voluntàries. 

* En cas que hi hagi algun canvi a la
programació s’informarà el dia de la fira. 

* Les activitats programades per la fira 

w w w . f i r a d e l c o n t e . c a t

, de la companyia de
                                               . Un espectacle
que fa volar la imaginació amb objectes
quotidians.

Contes al terrat
Anna Roca

11.45 h
 L'escriptor Àlex Nogués i l'il·lustrador 

Guridi signaran i comentaran els 
seus llibres. Editorials: Akiara Books, 
Gustavo Gili i Flamboyant.

Edicions MMV 

12.45 h
Presentació del conte:
L’avi Pirata  de  Laia Massons
Ed. Akiara Booksicions 

La fada està cansada de tant treballar. 
Els follets mandrosos. Si no ho fa ella... 
Qui ho farà?

Presentació del conte:

[TP]

[TP]

[TP]

[2-7]

[TP]

[4-8]

[TP]

[TP]

[TP]
[+3]

[TP]

[3-7]

[PISTA]

[3-8]

[TP]

[0-3]

[TP]

[2-5]

[3-7]

[4-8]

[TP]

[TP]

[PISTA]

arbre

Nuxu Perpinyà.

L’ovelleta que va venir a sopar, 
de Sandra Vilarrasa

17.00 h 
Aura al país de les titelles 
de  Remei Graupera

[TP]

Patrocina: Fira del conte i Abacus 
Cooperativa.



ACTIVITATS PARAL·LELES

DIUMENGE 1 DE SETEMBRE

 
Promociona:

Col·labora:

Experimentació i joc 
Estels - Llar de Criança

Tallers a les parades 

Exposició de Contes 
de Carles Sala  
10 + 1 anys d’escriptor i creador. 

a l’Escola Santa Fe de Medinyà.
AMPA de l’Escola Santa Fe de Medinyà.

Exposició d’un land art 
i cartells publicitaris
Realitzats per l’alumnat de l’Escola

Pintures murals
Les artistes, Verònica 
Figueredo, Laia Berloso i Sara Silva 
pinten en directe les seves creacions amb 
la col·laboració del públic i famílies. 
Si cal es faran torns.

Tallers d’escriptura creativa

Conte conjunt a partir dels camins 
que amaguin els raig d’un gran sol... 
Dinamitza: Associació Entretemps. 

Concurs d’il·lustració 
en direte 
Joves il·lustradors. Dues categories:
de 10 a 15 anys i de 16 a 30 anys. 
Patrocinat per la fira del conte i Milan 
i Revista Piu-Piu de l’Abadia de Montserrat.
Tema triat per Pilarín Bayés: 
La sega i feines del camp.

Matí: 11-14 h  Tarda: 16-19 h

Tot el dia

Exposició d’edicions del
conte els Músics de Bremen 
Conte d’Andersen, inspirador
de la fira.  

11-18 h

Exposició de fotografies
de les activitats de 
contacontes PORXO

EXTERIOR

EXTERIOR

Tot el dia

Tot el dia

realitzades 

Tot el dia

Santa Fe de Medinyà.

Matí: 11-14 h  Tarda: 16-18 h

12-13 h
Hi  havia una vegada...
un conte amagat.

Dinamitza: Associació Entretemps. 

17-18 h
Hi  havia una vegada...
un  objecte introbable.

Voluntariat de CAIXABANK
EXTERIOR

18-19 h
Conte: “La bici 
de la Lola” i taller. 

Activitats variades relacionades amb el
món dels contes entre les parades de la
Fira. Per jugar, gaudir i crear. 

Al Local Social
Espai tranquil per descansar, 
amb taules i contes per llegir i compartir.
Material de Papyrus, Celrà.

Trobada de Professionals

12.30 h - 13.30 h

Trobada entre les persones
implicades en el conte i
l’espectacle: escriptores, il·lustradores, 
editores, contacontes i biblioteques.
Conversa amb Carles Sala,  Àlex 
Nogués i l’il·lustrador Guridi.

Trobareu autors guanyadors del
concurs de conte il·lustrat Modest Prats, 
que signaran contes al punt d’informació: 
Josep M. Fonalleras, Marc Vicens, Anna 
Font, Roser Rimbau i Cesc Pujol.

Signatura de contes

[0-3]

[TP]

[TP]

[3-7]

[TP]

[TP]

[TP]

[TP]

[5-12]

[TP]

[7-12]

1 de setembre 
de 2019

Organitza:

Presentació de la Mascota feta  
per Nuxo Perpinyà
Durant tot el dia ballarà per la fira


