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ESCENARI TRES PORQUETS
pista

ESCENARI PATUFET
plaça de la font

ESCENARI MÚSICS DE BREMEN
jardí aula de lectura

ESCENARI SOLDADET DE PLOM
espai carrer - fira  

ESCENARI LA PRINCESA DEL PÈSOL  
exterior local

ESCENARI. EL DRAC MÀGIC 
espai pujada al castell 
(aquest és un espai nou i dife-
rent d’altres anys)

PORXO-AULA DE LECTURA. 
AULA DE LECTURA 
MODEST PRATS

LOCAL SOCIAL

PUNT BAR

PUNT INFORMACIÓ



Aula de lectura- Porxo

Esc. Tres porquets

Esc. Patufet

Esc. El soldadet de plom

Esc. Músics de Bremen

Esc. La Princesa i el pèsol

Esc. El Drac Màgic
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10.15 h  TP  C 25’ 
INAUGURACIÓ DE LA FIRA

Alumnat Escola Santa Fe: 
Lectura de contes creats, 
presentació d’il·lustracions 
i de la QUIMERA, la nova 
figura de la fira, que acom-
panyarà la Faula.

10.45 h 3-7  P 15’ 

Ai, quina Jungla! de Marta 
Biel Tres. Conte guanyador 
del concurs de Conte il·lus-
trat Modest Prats.
L’autora signarà contes tot 
el dia

11.00 h 3-8  E 30’ 

Titelles a la Panxa: Llegen-
des de Girona Cia. La Mula 
Baba
https://www.bestiari.cat/es-
deveniment/passejada-i-ti-
telles-amb-la-mula-baba/
Reviure les llegendes gironi-
nes amb uns titelles divertits

11.00 h 5-7 P  40’ 

L’abecedari Entremeliat. 
Anna Aparicio Ed. Takatuka
http://www.takatuka.cat/
llibre.php?otro_idioma=ca-
t&id_otro_idioma=215
Lletres, codi morse, alfabet 
braille …,  i  joc per buscar la 
paraula intrusa

11.00 h 3-7 P 20’ 

Mundiherois.Núria Bonet i 
Gemma Mercader Ed. Trape-
lla Tremendes
https://www.todostuslibros.
com/libros/mundihe-
rois_978-84-124774-0-5
Herois de diferents llocs 
del món amb poders molt 
especials

11.30 h  7-12  P 25’ 

Dracs, fades  i gegants. Oriol 
Canosa. Ed. La Galera
https://www.lagale-

raeditorial.com/ca/
dracs-fades-i-ge-
gants-978-84-246-7089-4#.
Ym8UTOhBzIU
Descobrir llegendes i el món 
fantàstic del nostre entorn

11.30 h  TP  T 45’ 

Laboratori de Lectura: 
Diversificció , amb Christian 
Arenas.
Servei de Biblioteques de la 
Diputació de Girona
Performance per una lectura 
literària compartida amb 
perspectiva de gènere d’àl-
bums il·lustrat

12.00 h 6-11  P  25’ 

Capità Lluc Carles Sala. Ed 
La Galera, premi Josep M. 
Folch i Torres, 2021
https://www.lagalerae-
ditorial.com/ca/capi-
ta-lluc-978-84-246-7178-5#.
Ym8Uy-hBzIU
Viatge emocionant, amb 
aventures i reptes de dues 
colles, que s’endinsen a 
l’oceà

12.00 h 5-8 P 25’ 

Jo, Choé. Noemí Prous. Ed. 
El Cep i la Nansa https://el-
cepilanansa.com/producte/
jo-chloe/
La Choé que està trista per 
la separació dels pares, fa 
un viatge, en somnis amb al-
tres nens i nenes que també 
han de superar reptes, tots 
molt diferents. 

12.00 h 2-6  P 20’

Un talp a l’antic Egipte. Martí 
Gironell i Coaner Codina
https://www.grup62.cat/
llibre-un-talp-a-lantic-egip-
te/344237
Felip, el talp, vol viatjar, 
l’acompanyeu?

12.30 h  TP  C 20’ 

Llegenda de l’horòscop 
xinès: L’any del drac Associa-
ció per al desenvolupament 
d’Empreses Xineseshttps://
www.institutxines.com/ca/
blog/explicar-mitologia-xi-
nesa-al-museo-d-art-de-gi-
rona/
El drac és un dels dotze 
animals que formen part del 
calendari xinès. 

12.30 h  TP P 20’

En Tomàs i el Pou d’Aigua. 
Toni Argent i Núria Ramon. 
Projecte: Cap Infant sense 
conte
https://www.capinfantsen-
seconte.cat/
Explicació del projecte de 
solidaritat. Conts per educar 
en la diferència, la coopera-
ció, l’esforç …

12.30 h 7-12 P 20’
Bitmax & Co.  Jaume Copons 
i Liliana Fortuny Ed Combel 
https://www.combeledito-
rial.com/bitmax/ca/autors/
Què i qui hi ha davant i da-
rrere dels monstres?
 
13.00 h TP E 55’ 

Marraco: El Drac. Cia Sac 
d’Espectacles
https://sacespectacles.
com/animacio_infantil 
Un viatge ple d’aventures 
d’En Marraco, que neix en un 
galliner però …

13.00 h 4-8 P 25’

Els petits Els petits llengua-
ferits. David Vila, Jessica 
Neuquelman i Sílvia Morilla. 
Sibilam Eds
https://www.silviamorilla.
com/catala/sibilam-edi-
cions
Sabeu per què als protago-
nistes els agraden molt les 
llengües?

13.00 h 7-12 P 40’

EL PETIT SÀPIENS. Leonardo 
da Vinci i Hatxepsut i l’antic 
Egipte
https://www.sapiens.cat/
raco-sapiens/petit-sa-
piens-edita-colleccio-lli-
bres-petits-joves-lec-
tors_205206_102.html
Dos contes per aprendre a 
gaudir de la història

14.15 a 15.30 h
Fideuà tradicional / Fideuà 
vegetariana amb fideus 
sense gluten Pista plat a 5€ i  
Servei de Bar

Matí

Edat:
TP.  Tots el públics
+3.  Edat recomanada

Temps: 
60.  Durada aproximada

Tipus Activitat:
P.  Presentació d’un conte 
C.  Contacontes
E:  Espectacle
T:  Taller

ESPAIS I ESCENARIS

LLEGENDA ESPECTACLES

CANCEL·LAT



16.00 h  3-8 C 15’ 
T’ho prometo, conte contat per  Maria 
Ginabreda, Dolors Falgàs i, en llengua 
de signes, per Sandra Roura. 
http://xtec.gencat.cat/web/.
content/alfresco/d/d/works-
pace/SpacesStore/0046/46ad-
93ca-b07b-45a4-9ab4-a9d5104ff297/t_
ho_prometo_inicial_guia_didactica.pdf
Un conte que explica els sentiments 
davant pèrdues que s’estimen
 
16.30 h 3-6 P 20’
El concert més animal. Anna Fité 
Ed. La Galera (Premi Emili Teixidor)
https://www.lagaleraeditorial.com/ca/
el-concert-mes-animal-1r-premi-emili-
teixidor-978-84-246-6797-9#.YnCwye-
hBzIU
Com se’n surt la gallina per no acabar 
en un brou?

16.30 h 1-4 C 40’
Juguem el conte (1-4anys) Cia Kincakau
https://www.kincakau.cat/karrer.html
Contes que es conten amb troncs, 
pedres, branques, nins, teles de cotó, 
palla, fruits del bosc… i jugant

16.30 h  6-12 P 30’
Bicicletes. Gustau Raluy (traducció) 
Ed. Takatuka 
http://www.takatuka.cat/llibre.php?i-
d=202&Bicicletas|Fleur%20Daugey|%20
Karine%20Maincent
En Gustau és el traductor i gran aficio-
nat al ciclisme. Ens contarà secrets de 
les bicicletes
 
16.30 h  4-7 20’ P
Les butxaques del cor. Collell 
El Cep i la Nansa Edicions
https://elcepilanansa.com/producte/
les-butxaques-del-cor/
Unes butxaques que s’omplen de re-
cords … de molts records diferents

17.00 h TP P-C  
Reconeixement a la trajectòria: TERE-
SA DURAN,  escriptora, il·lustradora, 
traductora i narradora. Premi Trajectòria 
del llibre català, 2020 Presenta l’Àngel 
Daban
https://www.escriptors.cat/autors/du-
rant/obra
“Soc una mentidera amb llicència… vaig 
decidir que m’inventaria les històries” 
Signarà contes i ens explicarà alguna 
de les seves històries.

tot seguit 4-10 C 30’  
La princesa que va salvar el drac.
Marina Gil
https://www.marinagil.com/
Conte cantat per a totes les princeses 
decidides i valentes.

17.30 h  6 mesos a 3 C 40’

Plou i fa sol, do, re, i fa, sol. Maleta de 
la Lilí
https://lamaletadelili.com/ca/mesq-
contes/contes-musicals-mqc/plou-i-
fa-sol-do-re-mi/
Contes acompanyats de sons i de mú-
sica en directe

17.30 h 4-7 P 20’ 
Lluna Anna Palomeras i Anna Inniz. 
Ed. Trapella
https://www.adsera.com/pro-
ducts/401988-lluna.html
Com les estrelles guarden les nostres 
emocions

17.30 h  7-12 P 30’

El mico i la tortuga amb teatre d’om-
bres. Revista Namaka. Cacauet Teatre
Durada: 30 minuts
https://revistanamaka.com/
Temes actuals tractats sense tabús: 
feminisme, guerra, canvi climàtic …

18.00 h TP  E 55’
 Un món (i un munt) de dracs. 
Cia Tanaka Teatre
http://tanakateatre.com/espectacle/
un-mon-i-un-munt-de-dracs/
Teatres, titelles, màgia, animació i hu-
mor amb dracs de tota mena

18.00 h 4-7 P 20’ 
En Trescebes, transportista. 
David Estrada. Ed. Tresciències
http://elsetciencies.cat/tresce-
bes-transportista
Històries amb humor per a pares i fills

18.00 h 3-6 P 20’ 
En Gafarró estrena barret. Anna Font 
Ed. Meraki
https://editorialmeraki.com/gafarro/
Un barret que el vent se l’emporta i …

18.30 h    6-12 C 20’
The Smartest Giant in Town, de Donald-
son i Scheffer LINGUAE
https://www.youtube.com/watch?-
v=5elMqsNXG8El
Conte en anglès. La història del gegant 
més desmenjat de la ciutat que fa un 
canvi de look.

18.30 h 4-7 C 20’
Roc, l’espantaocells, Kima Contes. 
Ed. El cep i la nansa
https://edita.cat/projects/roc-lespan-
taocells/
Ioga per a infants, relaxació, millora de 
la psicomotricitat i concentració.

18.30 h TP P 20’
El pare i la mare se separen: Comença 
una nova vida. Jordi Daban, Manel Ca-
rrera i Roser Matas (il·lustradora)
https://www.ed-bellaterra.com/php/
llibresInfo.php?idLlibre=1578
La història de la Maria i dels seus pares, 
que han decidir separar-se però no de 
la Maria.

19.00 h TP C-E
Tancament de la fira:
Conte premiat en el concurs de narra-
ció oral Joan Bahí 
Cercavila Popular amb capgrossos, 
gegants i bestiari!, amb LA MULA BABA 
Participa en la cercavila. Si tens una 
figura, porta-la! 
Lliurament de premis dels concursos 
de la 12a Fira.

I… tanquem la paradeta  fins a l’any vinent.

12a 
FIRA DEL 
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DE MEDINYÀ Tarda
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Aula de lectura- Porxo

Esc.Tres porquets

Esc. Patufet

Esc. El soldadet de plom

Esc. Músics de Bremen

Esc. La Princesa i el pèsol

Esc. El Drac Màgic

Edat:
TP.  Tots el públics
+3.  Edat recomanada

Temps: 
60.  Durada
        aproximada

Tipus Activitat:
P.  Presentació d’un
     conte
C.  Contacontes
E:  Espectacle
T:  Taller

LLEGENDA ESPECTACLES

ESPAIS I ESCENARIS
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12a 
FIRA DEL 
CONTE 
DE MEDINYÀ
22 de Maig de 2022

DIVENDRES 20 DE MAIG

15.15 h 3-11 C
Final del 10è concurs de 
narració oral: Joan Bahí
Alumnat de l’escola Santa 
Fe participa com a jurat, al 
costat d’un jurat designat per 
l’Associació fira del conte

DISSABTE 21 DE MAIG

10.00 h TP T
PINTURA MURAL: 
Paret  del carrer Sant Sadurní 
Cia Heal Hop
Obert a col·laboracions de 
l’Espai Jove, a participants 
espontanis  i coordinat per la 
regidoria de Joventut

DIUMENGE 22 DE MAIG

11.00-19.00 h 
Aula de lectura TP 
Exposició de contes de 
Dracs.
Els dracs, un bestiari de la 
literatura infantil i juvenil, 
aban i ara. Col·laboració del 
Servei de Biblioteques de la 
Diputació de Girona

11.00-19.00 h 
Esc. Músics de Bremen TP 
Exposició Escola Santa Fe 
de Medinyà
Tallers de Creacions li-
teràries i  artístiques realitza-
des per l’alumnat de l’escola, 
dinamitzat per talleristes.

11.00-19.00 h 
Local Social TP 
Exposició Cartells 
Creacions presentades al 
concurs d’Imatge de la 12a 
fira del conte de Medinyà

10.00-18.00 h 
Carpes 10-35 T
Concurs d’il·lustració del dia 
de la fira. Joves il·lustradors. 
Veniu a la fira i dibuixeu. 
Aquest any la Teresa Duran, 
escriptora i il·lustradora 
homenatjada, ha triat que 
dibuixeu: TASQUES DEL-

DIMONI o, si preferiu un 
animal:  LA GRAN MÚRRIA 
DE LA GUINEU.
Inscripció: a la web o al punt 
d’informació. Consultar les 
bases del concurs a www.
firadelconte.cat

 11.00-14.00 h 
Esc. El Drac Màgic 0-3 T 
Joc i creació. Espai de movi-
ment lliure, simbòlic i creatiu 
Cia Eskorça
https://eixarcolant.cat/di-
rectori/productor/eskorca
Materials naturals a dispo-
sició de l’interès de l’infant 
amb l’acompanyament de la 
família

 11.30-12.30h  
Carpes  T 8-12 
Esgrigocontar: Jugar amb els 
contes i  escriure Cia Asso-
ciació Entretemps
https://entretempsescriu.
wordpress.com/acerca-de/
Escriure de contes amb ima-
ginació, joc i creativitat.

12.30-13.30 h  
Carpes  T  7-10 
(més petits acompanyats)
Postals de conte Cia Dolça 
llibreta
https://dolsallibreta.com/
 Creació de postals i il·lus-
tració amb paper a partir del 
conte il·lustrat

12.30-13.30 h 
Aula de lectura- Porxo 
Adults C 
ESPAI PROFESSIONAL: 
La literatura a les primeres 
edats i … la que segueix: qui-
na, com, quan, on  i perquè  
Roser Ros
http://flicfestival.com/es/
jurado/roser-ros/
Trobada de bibliotecàries, 
mediadores de lectura 
infantil, educadores …, con-
versa-vermut de literatura 
infantil i juvenil.

16.00-19.00 h 
Esc. El Drac Màgic TP C
Espai de lectura  familiar i 
individual
https://www.celra.cat/wp/
blog/directori/connexio-pa-
pyrus/
Promou la creació de dife-
rents espais relacionats amb 
la lectura: d’intercanvi de 
llibres 

16.30-18.30 h  
Carpes T 3-7 Preu: 13,5 €
Creació de Varetes Màgiques
https://picabuc.com/
Cultiva la imaginació,  l’ex-
pressió oral i corporal.

16.30-18.30 h  
Carpes  6-12 T 
Pagament pel material
Taller Contes (des)plegables. 
Dolça llibreta Preu: 14€
https://dolsallibreta.com/
 Taller de descoberta i d’en-
quadernació Introducció als 
llibres desplegables i a les 
seves possibilitats creatives.

Activitats 
paral·leles

www.firadelconte.cat

CAL SABER:
Les activitats programades 
per la Fira són gratuïtes; en 
algunes hi ha caixa revertida 
o col·laboracions puntuals.

Alguns tallers demanen el 
pagament del material.

Hi haurà servei de bar en 
dos punts de la fira. 

Es fa un dinar a preu popu-
lar: fideuà i fideuà vegetaria-
na amb fideus sense gluten. 
Plat a 5€ complet. Venda al 
bar de la pista des del matí 
fins a esgotar-se tiquets.
Els restaurants del poble 
ofereixen menú; els bars, 
entrepans i tapes. 

En cas de qualsevol impre-
vist, l’organització es reserva 
el dret a canvis i n’informarà 
per les xarxes socials. 

Totes les activitats i els 
espectacles són exteriors. 
L’aula de Lectura també for-
ma part del circuit de la fira.

Hi haurà una zona de taules 
a l’interior del local, com 
espai de descans al migdia, i 
també als parcs del poble.

IMPORTANT! 
 
Respectem la recollida 
selectiva de deixalles. 

“Podeu seguir la fira a les xarxes”



www.firadelconte.cat

Organitza
 

Suport

Col·labora

fires festesCatalunya.cati

QUEVIURES · FRUITES · VERDURES

plaça de la font, 2 · MEDINY
À

ESTACIÓ DE SERVEI 
 

 DISTRIBUCIÓ DE GASOIL A DOMICILI

Av.Generalitat,25 - Sant Jordi Desvalls 
972.79.80.19 

Verde
construccions

Verde
construccions

12a 
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CONTE 
DE MEDINYÀ
22 de Maig de 2022 Gràcies per venir!

Il·l
us

tra
ci

ó 
i d

is
se

ny
: B

el
én

 P
er

ea


