
4a Fira CONTE VA! VA DE CONTES – 14 de maig de 2016 
 
EXPOSICIÓ CONTE VA! VA DE CONTES: 
Centre d’Art Contemporani LA SALA 
Divendres 13 de maig a les 20 h, inauguració de l'exposició col·lectiva de 
professionals de la il·lustració infantil Conte va! va de contes a La Sala Oberta.  
Exposició del 13 de maig al 12 de juny de 2016. 
 
LA FIRA: 
Dissabte 14 de maig de 10 a 20 h, a la Plaça de les Neus, carrer de Mossèn 
Cots, carrer Sant Pere (fins carrer Sant Gervasi), començament de la Rambla 
Principal, Teatre Principal, patí del Castell de la Geltrú, jardins Museu Can 
Papiol i La Sala. 
 
Exposicions d'il·lustradors, tallers, marató de contes, il·lustradors en directe, 
espai de biblioteques, gimcana, maquillatge, premis concurs de contes, un 
conte per Sant Jordi, parades de mercat, food-truck, signatures d'aut@rs - 
il·lustrad@rs, espectacle de  fi de festa. 
Ens acompanyaran els Gegants petits de Vilanova, el Drac, La Ratoliva, l’Ània, 
la Peppa Pig, la Junie B.Jones, la superbruixa Tina o Kika, en Dolcet, el dimoni 
Cueta, la lluneta… 
 
ESPECTACLES: 
Teatre Principal: dissabte 14 de maig a les 17 h i a les 19 h. 
La Granja: Un petit musical ple de sorpreses i màgia per als infants... a càrrec 
de la companyia “L’Estaquirot Teatre”. 
 
Castell de la Geltrú (pati): dissabte 14 de maig  a les 17.15 h i a les 19.15 h.  
Glú, el viatge d'una goteta d'aigua: La petita Glu-Glu-Glu és la fascinant història 
d'una gota d'aigua que vol ser una gota de colors. En el seu fantàstic viatge 
descobrirà la valentia, la por, la generositat... 
A càrrec de La companyia "Fes-t'ho com vulguis". 
 
Museu de Can Papiol (jardins): Dissabte 14 de maig a les 17 h. 
Saltironets: la nena que somiava arribar fins a la Lluna per regalar-li els seus 
contes... a càrrec de Montse Panero. 
 
BIBLIOTEQUES (activitats a l’Espai de les Biblioteques, c. Sant Pere): 
� Inauguració de la Fira i de la marató de contes (a l’espai de la Fira), a les 

10.15 h. 
L’Ània la Veterinària i la Ratoliva inauguraran aquesta activitat que suposa el 
tret de sortida de la Fira, amb el conte L’ovelleta que va venir a sopar. 

 
• Taller Dibuixem amb el Xot, a les 10.30 h. 

Els infants pintaran els animals amics d’aquest personatge de la mà del seu 
il·lustrador. A càrrec d’Agustín Cornotto. 

 
• Hora del conte L’amic del petit tiranosaure, a càrrec de l’Ània la Veterinària i 

la Ratoliva, a les 12.15 h. 



Una història per a infants explicada pels personatges més coneguts de les 
biblioteques. A càrrec de Carme Jariod. 

 
• Taller en llengua de signes per a nens a partir de 2 anys a càrrec de Marta 

Minella, a les 17 h. 
 
• Taller Respira, a les 18.30 h. 

A partir del llibre Respira s’ensenyarà als menuts diferents recursos per 
relaxar-se i contactar amb ells mateixos mitjançant la respiració. A càrrec de 
la psicòloga Meritxell Almirall. 

 
Tot això es complementarà amb un fotocall de la Ratoliva, on els més menuts 
es podran fotografiar i emportar-se un record de la Fira. 
 
Totes les activitats compten amb la col·laboració dels serveis municipals, tant a 
nivell de la gestió d’espais i muntatges, com amb la participació dels tècnics 
municipals. 
 
Totes aquestes activitats es realitzen en col·laboració amb l’Associació pel 
Foment de la Literatura Infantil i Juvenil Judit Sendra García. 


