
Totes les activitats programades són gratuïtes.
Tots els actes són a l’exterior.

Davant de qualsevol imprevist l’organització es reserva del dret de fer els canvis
que es considerin oportuns. Estigues atent a les xarxes socials.

Organitza

Segells editorials que hi participen

Què et cal saber?
Diumenge 9 d’octubre de 2022

Fira del conte de Piera

A la falda del Castell, Raval de Piera



Programa
11h Inauguració
Escenari El Gegant del Pi
Per a tots els públics
15’

11.15h Cagallufes, el fullet 
rondinaire
Cia. Patawa
En Cagallufes és un fullet rondinaire 
que fa fora del bosc a tothom qui s’hi 
acosta. I com ho fa… doncs tirant-se 
llufes! Però ell, en veritat, enyora tenir 
amics… sort que al final podrà gaudir 
de l’amistat. 
Escenari El Gegant del Pi
Familiar a partir de 3 anys
45’

12h El llarg viatge de l’arc de 
Sant Martí
Noè Rivas i Mercè Valentintada
Aquesta és la història d’uns planetes 
de colors i d’uns habitants extraterres-
tres que no es coneixen. Totes i tots 
plegats hauran de conviure i aprendre 
mútuament dins d’una nau, que tan 
sols arribarà a bon port gràcies a les 
capacitats especials de cadascú.
Espai Biblioteca
De 6 a 12 anys
45’

12.15h I si…?
Imma Flo
Són les històries que sabem tal i com 
ens les han explicat? O potser només 
les hem anat repetint sense pensar 
com havien anat en realitat? Descobri-
rem les reflexions d’algú que no para 
de rumiar!
Escenari En Patufet
De 3 a 6 anys
30’

13h Contes de l’any de la picor
Imma Pujol
Històries, rondalles i llegendes tan 
antigues com l'anar a peu que han fet 
vibrar, viure i emocionar la humanitat. 
Avis, besavis i rebesavis les han conta-
des a la vora del foc i de generació en 
generació ens han arribat fins avui. 
Escenari En Patufet
A partir de 6 anys
40’

16.30h B.O.M.
mOn mas
Contes de bruixes, ogres i monstres. 
Sabeu que la por està sempre amaga-
da perquè és molt espantadissa? Un 
no s’ha d’espantar de tenir por, perquè 
en tenen fins i tot els més valents.
Un secret: qui canta, la por espanta!!!
Escenari El Gegant del Pi
Familiar a partir de 3 anys
45’

17.15h Berenar
Moment per agafar forces i continuar 
gaudint dels contes. Entre els assis-
tents es repartirà pa amb xocolata.

17.30h Animalets i animalons
Martha Escudero
Un ós i un esquirol, un aranya amb 
molta manya, cinc ànecs, dos mussols 
i una eruga tornassol. Animalets 
cantant. Animalons jugant. Petites 
històries pels més petits amb imatges, 
rimes, sons i cançons.
Espai Biblioteca
De 2 a 5 anys
30’

17.30h Tapís de somnis
Ferran Martín
Sentirem rondalles que es belluguen 
lliurement pel món. Trenarem records, 
faules viatgeres, mapes del laberint, 
tresors de la memòria que ens 
ofereixen aliment, escalfor i refugi. Una 
veu en la que ressonen moltes veus, un 
fil que teixeix mil històries. 
Escenari En Patufet
A partir de 6 anys
40’

18.15h El llop ferotge
La Companyia del Príncep Totilau
El llop ferotge ha estat caçat. Després 
d’haver-se menjat la caputxeta, l’àvia, 
sis cabretes i gairebé tres porquets, ha 
d’enfrontar-se a un judici popular, en 
el qual declararan les mares d’aquests 
personatges. Quin serà el veredicte? És 
realment culpable, o potser senzilla-
ment tenia molta gana?
Escenari El Gegant del Pi
Familiar a partir de 3 anys
50’

D’11 a 14h i de 16.30 a 19h
A l’espai biblioteca
Temps de lectura per compartir 
estones en família al voltant dels 
contes d’ara i sempre.

A la zona tallers Els tres 
porquets
Tallers de manualitats relacio-
nats amb el món del conte i la 
il•lustració amb El Taller. 

Mercat editorial
On remenar i comprar les 
darreres novetats editorials en 
contes i àlbums il•lustrats.

Zona de descans
Amb food trucks per menjar una 
mica i agafar forces per continuar.
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