22 de Maig de 2016

PROGRAMACIÓ

22 DE MAIG DE 2016
10:30 h INAUGURACIÓ DE LA FIRA
TP
10:30 h NÚRIA ALONSO
TP 15’ L’ovelleta que va venir a sopar
Conte guanyador del 6è Concurs de
narració oral Joan Bahí
10:45 h ALUMNES DE L’ESCOLA SANTA
TP 15’ FE DE MEDINYÀ
Cantada de Romanços
11:00 h PARLEM AMB AUTORS I IL·LUSTRADORS
· Més històries de la bruixeta Rosaura,
de Carles i Pep Sala amb il·lustracions
de Marta Balagué. Ed. Cruïlla
· Mirant el Cel, de Mònica Usart i Roser
Calafell. Ed. La Galera
· En el Jardí, de Txell Darnés. Ed.
La Fragatina
· Quim i Qüec, de Bernat Muntés.
Ed. Ekaré

11:45 h LAIA GALCERAN
TP 45’ El rapte de Prosèpina i el rescat
de Ceres
En aquesta adaptació del mite de
Prosèpina o Persèfone i el rescat de
Ceres, Galàxia ens explicarà com
s'instaurà la primavera a la Terra, i
coneixerem més a fons el nostre
sistema solar i tots els planetes i
màgia que el conformen.
12:30 h MARGARIDA FALGÀS i SANDRA ROURA.
TP 30’ Conte que es traduirà en llenguatge
de signes
12:55 h PRESENTACIÓ DEL CONTE GUANYADOR
DEL SEGON CONCURS DE CONTE
IL·LUSTRAT MODEST PRATS
Un dinosaure al jardí, de Núria
Bonaventura. L’autora signarà contes al llarg del dia.
13:00 h LIBRUSION
TP 45’ Tom i la volta al món amb trompeta
Un curiós i divertit viatge musical per
un món on la trompeta és el mitjà de
transport i la música guia el camí. Amb
en Joan Enric Bonastre a la narració,
trompeta i percussió, Pau Antúnez a la
trompeta i Pau Morales a la pintura.

16:15 h PEP PUIGDEMONT
TP 45’ Contem Cançons
Repertori de cançons que són alhora
contes i que giren a l’entorn de la Granja
d’en Pepet com a centre d’interès.
Cantarem contes i explicarem cançons!
17:00 h INSPIRA TEATRE
TP
Espectacle: El cel de la Jojo
La Joana puja a jugar al terrat de casa
seva i mentre observa els núvols pensa
que fa dies que no veu la seva iaia i es
pregunta on deu haver anat.
La seva mare, per explicar la desaparició
de l’àvia, li parla de la història de la Jojó,
una vaca que, com la seva iaia, també es
va fer gran i també va desaparèixer.

21:30 h ACTIVITATS PARAL·LELES
TP 50’ Divendres 20 de Maig
DOSDEDEU
Teatre: L’hospital tranquil
TP

12:15 h · Mundeta, la bruixa de Llers, d’Anna
M. Matas i Joan Antoja. Ramona
Produccions
· La maga de Hula Hopp, de Albert
Arrayàs. Ed. Bira Biro
17:30 h · El tresor de l’avi Bernat, de Joan Oriol i
Joan Antoja. Ed. Loori Press . A parti
de 7 anys

· Una història d’Aguacatán, de GERD,
(Grup Editor Revista del Discapacitat)
· En Tom i la volta al món en trompeta i
En Jon i el misteri del saxofón, de
Joan Enric Bonastre i Pau Morales
Ed. Librusión

18:00 h ALUMNES DE L’ESCOLA SANTA
TP 15’ FE DE MEDINYÀ
Cantada de Romanços

18:15 h ALMA I LA MAR DE CONTES
TP 50’ Contes d’Andersen
En Pudent, un porquet molt divertit, i en
Pom, un gat espavilat, presenten l'Alma,
que ens explicarà la història de Hans
Christian Andersen, un nen que se sentia
diferent dels altres però que a mesura
que es feia gran va aprendre a observar
el seu entorn i a deixar volar la
imaginació en forma de contes,
tal com els coneixem avui.
19:00 h EL POT PETIT
TP 50’ Riallades
Un espectacle perquè no deixeu de
riure o somriure! A través dels riures
de diferents personatges de dins del
Pot Petit, anirem coneixent diverses
històries que ens faran ballar
sense parar.

Important!
· En cas de pluja, totes les activitats
es faran al Local Social.
· Els Restaurants del poble ofereixen
menú infantil.

Diumenge 22 de Maig
ESPAI AUTORS
Autors ens expliquen els seus contes

EXPOSICIÓ
Any Roald Dalh, al centenari del
seu naixement
Autor d’obres com Matilda, La fàbrica de
xocalata, James,El préssec gegant…
TP

ESPAI JOCS
VIA LUDICA
Racó de jocs de taula per jugar mentre aprenem.
ESPAI ESCOLES
Exposicions de treballs relacionats amb
els contes.
ESPAI EDITORIALS
Es presenten i es narren els contes
més nous.

11:00 h La Lola se’n va a l’Àfrica, amb l’Ed.
Bira Biro.
Formigues a l’aspiradora, amb l’Ed.
Piscina Petit Oceà
17:15 h Contes, amb Ed. Kalandraka
TALLERS
Activitats variades relacionades amb el
món dels contes entre les parades de la
fira. Per jugar, gaudir i crear.
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