
Les activitats seran presencials. 

Més informació: https://biblioteques.vilanova.cat/  

Places limitades. Inscripció prèvia amb el formulari digital del codi QR o trucant a les 

biblioteques: B. Armand Cardona: 93 815 91 21 / B. Joan Oliva: 93 893 20 39  

Les places s'adjudicaran per ordre d'inscripció. 

MAIG 

A la Xarxa de Biblioteques Municipals 

FIRA CONTE VA! VA DE CONTES  
Fira dedicada a la literatua infantil i juvenil, carregada    

d'activitats per a les famílies.  

Aquest any la Lluneta i la Ratoliva inauguraran la Marató de 

Contes de la Fira donant la benvinguda a les 10.15h,         

la Lluneta explicarà el conte “El Planeta Q, un lloc on 
viure” de Susana Peix (text) i Marta Montañá (il·lustració). 
 

A l’estand de la Xarxa de Biblioteques ubicat al carrer Sant 

Pere:  

 11h hora del conte per a nadons Bitxos i cuques a  

càrrec de Cristina Noguer de Creixent amb Art. 

 12h lliurament dels premis del concurs Puja al 

tren! 

 12.30h hora del conte per a nadons Perquè no 

surt el Sol avui? a càrrec de la companyia de tea-

tre còmic Jomeloguisjomelocom. 

 18h hora del conte Hansel i Gretel, a càrrec dels 

alumnes de grau mig de l’escola vilanovina Catalonia Film 

School, Ismael Carrión, Pol Ramírez, Alba Willems 

i Ona Santos. 
 

A la plaça de les Neus, hi haurà moltes activitats més,    

trobareu el programa a la web de la Fira Conte va! Va de 

contes. 
 

En col·laboració amb: Associació pel Foment de la Lectura 

Infantil i Juvenil Judit Sendra García  

14 
DISSABTE 

De 10 a 14h i 
de 17 a 20h 
Carrer Sant Pere 

Plaça de les Neus 

HORA DEL CONTE 
Fiuuu! Contes de ciència espacial  

A càrrec de Anna Garcia Cuartero, actriu.  

Bibiana i els viatges a Mart i  El meteorit de caramel, 
dues històries on plegats ajudarem a una gran 

inventora a dissenyar una llançadora gegant per 

poder arribar al planeta Mart i on veurem com el 

planeta terra es lliura de l’amenaça d’un meteorit 

gegant fet de caramel.  

Activitat adreçada a infants a partir de 4 anys.  

 

21 
DISSABTE 

12h 

Biblioteca  

Armand Cardona 

HORA DEL CONTE 
El senyor Riu  

A càrrec de Blai Senabre, narrador. 

El senyor Riu és un conte escrit per Teresa Duran 
que parla del cicle de l’aigua mitjançant un 
personatge misteriós que neix a les muntanyes.  
Quin serà el viatge del senyor Riu?  

 

Amb motiu de la Setmana de la Natura  

(24 maig - 5 juny). Activitat de l’Àrea d’Acció 

Climàtica. Diputació de Barcelona. 

Activitat adreçada a infants a partir de 4 anys.  

28 
DISSABTE 

12h  

Biblioteca 

Joan Oliva 

https://biblioteques.vilanova.cat/

