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Biblioteca Flic de 45 cm
Espai per gaudir de la selecció de llibres 
Flic, trieu i remeneu entre un fons
de més de 200 àlbums il·lustrats.

Redacció Flic – Diari Ara 
La redactora en cap anna manso i 6 nois 
i noies faran la crònica d’aquest dia que 
sortirà publicada al diari ara.

Entrega del premi La Gallina Flic
a Carme Solé Vendrell.

Veniu a escoltar contes i descobrir 
la selecció de llibres Flic dins d’una 
Volkswagen Transport de Chili camper 
amb Eulàlia Ros  i Gina Clotet

Exposició de butxaca-
Éssers diminuts fabulosos a càrrec
de Tantàgora amb Beti Alemany
Veniu a conèixer les Petites Dames,
els minairons, els Boiets, els Follets,
els Perots i les Caterinetes,éssers
de la mitologia catalana eteris, incorporis, 
impalpables, la naturalesa dels
quals es creu que els permet aparèixer, 
desaparèixer, i també transformar-
se. aquestes cinc tipologies tenen un 
denominador comú: la seva petitesa.

12:30H. - 14:30H.
Contes pitius amb Roser Ros
Contes de l’autora explicats en companyia 
d’alguns instruments i objectes. Les històries 
són breus, el ritme és molt marcat, la veu 
pren diferents registres, el narratiu, però 
també el pur joc sonor. Per les orelles dels 
oients van circulant les aventures de l’anton 
i la seva son, la nit estiuenca de la Cristina i 
els grills, la rabieta de la miranius, les calces 
perdudes d’en met, la trobada de la Roseta i 
la lluna, la petitesa d’en Jofre i l’entrebanca 
llengües del nom de Xesca.

11:30H. - 15:30H. - 17:30H.
Picaplat amb Regina Martí
Recital de poesia, cançonetes, cantarelles i 
dites, cantarellejades, amb l’ajut d’una taula 
i altres objectes que a poc a poc s’omplen de 
poesia. El recital el componen petites peces 
que provenen de l’ampli repertori poètic de 
la literatura tradicional i també de la poesia 
culta, d’autors clàssics i contemporanis.

NENS I NENES DE 0 A 6 ANYS
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Literatura i joc
Espai on la literatura, els llibres i el joc es 
barregen, a càrrec  montserrat Soldevila 
amb la col·laboració de Bateau Lune.

ESPECTACLES: Espectacles literaris
per a públic petit amb Tantàgora.

Maletes il·lustrades -
Mostra de joves il·lustradors
Exposició de les creacions de 91 joves 
il·lustradors de 7 escoles d’art de 
Barcelona, madrid, Sabadell, Tarragona
i Saragossa.
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LA FàBRICA DE LA CREACIÓ
Espai on convidem a diferents artistes a treballar amb nens i nenes amb l’objectiu de fer creacions a partir de la literatura.

Llibres flipants per a nens flipats
(Un taller d’animació amb flipbook 
gegant) amb el Bombeto
Pot ser que els contes de tota la vida no 
siguin com ens els han explicat? I si al 
petit Polzet se l’hagués menjat un llop… 
o un dinosaure? Reescriurem contes i 
farem animacions amb les nostres noves 
idees utilitzant la tècnica del flip-book, 
bo i modificant llibres reals als quals 
donarem una nova vida.

Un llibre que puja les escales
amb Mar Arza
El taller es planteja com un espai 
d’experimentació, on es vol emprar el 
llenguatge com a material simbòlic per 
establir ponts de comunicació i articulació 
amb la realitat que ens envolta, tot 
proporcionant recursos expressius. Es 
qüestiona el format tradicional de llibre 
i la idea de l’objecte com a intocable, per 
fer un intent d’introduir-lo com a material 
de joc i diàleg, alhora que es provoca una 
lectura activa i es presenta l’escriptura 
com a eina accessible.

On s’amaguen els diminuts?
amb Julia Pelletier 
En un bosc dens i fosc dibuixat per nosaltres 
amagarem a petits éssers brillants inventats 
per cada un i farem un petit llibre acordió.

Dansa de fades i follets amb el MNAC
La descoberta d’algunes obres del fons 
del mNaC permet explorar el moviment 
corporal d’alguns d’aquests personatges 
per fer-ne una dansa.

Imprimint onomatopeies amb Marcel Pie 
Barba del col.lectiu l’Automàtica
Us proposem convertir-vos en impressors 
per un dia, a partir d’una bona selecció 
d’onomatopeies us convidem a imprimir-
les amb la tècnica del tòrcul.

Aforament limitat

NENS I NENES DE 7 A 14 ANYS
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11:30 a 13:00H.
16:00-17:30H.

12:30 a 13:30H.
16:00-17:30H.

12:00 a 13:30H.
16:30-18:00H.

11:30 a 13:00H.
16:30-17:30H.

11:30 a 13:00H.
16:30-18:00H.
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Selfie Moomin
Vine a fer-t’he una selfie amb els moomin 
per celebrar els 100 anys del naixement 
de la seva autora.

Biblioteca Flic
Espai per gaudir de la selecció de llibres 
Flic, trieu i remeneu, un fons de més de 
200 àlbums il.lustrats.

La Impresora Humana
Instal·lació d’il·lustració de dibuixos a 
demanda. Una “impresora” a escala 1/1 
farà la delícia de petits i grans, podreu 
demanar dibuixos a la impressora o 
formar part dels il·lustradors que faran 
les creacions. EaDT Tarragona, i escola 
massana

Hamaques que conten de l’Aigua Teatre
Performance de mirada contemporània 
sobre l’acte d’escoltar contes. 4 
hamaques en les quals hom pot estirar-
se i deixar-se anar tot escoltant.

NENS I NENES DE 7 A 14 ANYS
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“DEL LLIBRE AL CINEMA”
Selecció de pel·lícules i curtmetratges adaptacions de llibres, novel·les i àlbums il·lustrats.

11:30H i a les 16:45H.
La bruja rechinadientes  i Ojobrusco amb 
OQO edicions

12:15H.
Mumis. La cola dorada i  Animales Salvajes

13:00H.
La cosa que más duele del mundo
i El gran viaje amb OQO edicions

17:30H.
Ice Dragon
Per a nens i nenes a partir de 10 anys.

13:45H.
Maria i La princesa trujillo amb OQO edicions

16:00H.
Los siete cabritos i Piedar palo y paja  
amb OQO edicions
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Aforament limitat
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A partir de 7 anys
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A partir de 7 anys
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Espai Bruno Munari
Experimenteu  les mil postures possibles 
per llegir en un sofà com va fer aquest 
autor.

Postal Express amb Pere Hosta
Un carter busca els destinataris de les 
cartes que ha de repartir, ¿potser n’hi ha 
una per a tu?

12:00H.
16:30H.

Gretel i Hansel de Zum Zum teatre
Dos comediants evoquen els paisatges 
del conte  mitjançant la paraula, la 
utilització d’objectes quotidians i 
d’instruments musicals, creant un bosc 
de somni, transformant l’espai escènic i 
transportant-nos al cor màgic i fantàstic 
del conte..De “HaNSEL i GRETEL” a 
“GRETEL & HaNSEL”. aquest espectacle 
reivindica el protagonisme de Gretel en el 
conte. En realitat, encara que és Hansel 
qui té la idea primer de les pedres i 
després del pa, la resolució del conflicte 
passa per l’enginy i la determinació de 
Gretel que fins i tot arriba a enfrontar-
se físicament a la  bruixa. al final de la 
nostra història, Hansel reconeix el rol 
de Gretel i li  dedica l’última cançó de 
l’espectacle.

Exposició Arissa l’ombre del fotògraf 
a càrrec de Tantàgora amb Elisenda 
Llansana 
Visita guiada per aquesta mostra fotogràfica 
a través de contes, relats i àlbums 
il·lustrats. Punt de trobada al balcó.

11:30H.
12:30H.
13:30H.
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15:30H.
16:30H.
17:30H.
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