
Col·laboren  Paeria de Cervera, Centre Municipal de Cultura, Consell Comarcal de la Segarra, Museu Comarcal 
de Cervera, Generalitat de Catalunya (Departament de Benestar Social i Família) Institut d’Estudis Ilerdencs, Centre 
de Recursos pedagògics de la Segarra, 1Minut. Solucions informàtiques, Xavi Miret, Seyart, Transports Pedrós Vila, 
Editorial Casals, Playcolor.

Participen Biblioteca Comarcal Josep Finestres, Conservatori de Música de Cervera, La Caserna. Escola de teatre de 
Cervera, Casal d’Avis de Cervera, Geganters de Cervera, Centre ocupacional L’espígol, Ajuntament de Guissona, Llibre-
ria-papereria Cucafera, Llibreria-papereria Universitat, Llibreria-cafeteria Tastalletres, Llibreria-papereria Quiosc Papers 
i més, AMPA Escola Mn. Josep Arques, AMPA Escola Jaume Balmes, AMPA Escola Les Savines, AMPA Llar d’Infants Arrel, 
Escola Mn. Josep Arques, Escola Jaume Balmes, Escola Les Savines, Ton Granell, Joan Farré Claramunt, Montse Llop, 
Anna Terricabras, Isabel Ferrer, Olga Cortadelles, Ferran Cerdans, Tribu 3.

Agraïments  Copisteria Travesser, Agnès Pla, Marga Codina, Javi Velasco, Sergio Piedras, Toni Ortiz, Celi Garcia,
La Gàrgola (Xavi Badia), Fadunito, Xavier Gasull, Laura Vilarroya, Tv3 - Televisió de Catalunya, Banc Sabadell, Caixa de 
Pensions, Iber Caja, Catalunya Caixa, Banc Santander, Pastisseria Agustí, Pastisseria Puig, Pastisseria Sangrà, Super-
mercat Esclat Bon Preu, Auconfec S.L, Aluminis Sergi, Licorera de la Segarra i tots els voluntaris i voluntàries que fan 
possible Un dia de Conte. 

L’Associació Cultural Amics del Conte, sense ànim de lucre, sorgeix com a iniciativa ciutadana

per donar veu a totes aquelles persones que tenen interès pel món del llibre. Des del nadó fins a la 

gent gran, tothom està convidat/ada a participar i a gaudir del món de la fantasia, de la imaginació, 

dels somnis que ens aporten els llibres i les seves històries.

Volem organitzar actes culturals i festius relacionats amb el conte i el món del llibre; tallers de 

lectura de contes; tallers artístics i audiovisuals per a tot tipus de públic, amb temàtiques de contes 

populars i tradicionals.

Per tot això demanem la teva col·laboració de 20 euros a l’any com a soci dels Amics del Conte. 

Rebràs uns contes de regal i un carnet que et permetrà gaudir d’avantatges.
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Omple i porta la butlleta junt el resguard bancari el dia 27 d’abril!

IV Edició
Colors de conte

Plaça 
Joan Salat             

Cervera
Diumenge
27 d’abril



El diumenge 27 d’abril de 2014, de les 11 del matí a les 8 del vespre, Un Dia de conte ofereix un espai 
lúdic adreçat als infants de 0 a 12 anys, on la imaginació hi juga un paper fonamental. Descobrirem 
un món màgic on tot és possible i on els personatges de la nostra fantasia es faran realitat. 

Durant tot el dia
Fira d’Il·lustradors 
Les artistes que han realitzat el cartell de les edicions 
anteriors ens mostren els seus treballs. Aquest any l’artista 
convidada és l’Olga Cortadelles. Fira d’il·lustradors: Montse 
Llop, Anna Terricabres, Isabel Ferrer i Olga Cortadelles.

Fira de Llibres 
Les llibreries de Cervera munten parada per a que puguem 
comprar llibres i contes. Llibreries: Cucafera, Tastalletres, 
Universitat, Quiosc Papers i Més.

Conte x conte (espai AMPA) 
El teu llibre està sol i arraconat? Ja te’l saps de memòria?  
Se t’ha quedat petit? Vols descobrir més llibres, més històries... 
Et donem l’oportunitat de donar vida als teus llibres. 
Porta’l i et podràs endur el que més t’agradi, sense cap cost.

La Bibliomaleta dels contes (editorial Casals) 
Vine al raconet de la “biblioteca de conte” dels amics del 
conte. Podràs triar un llibre per mirar, tocar i escoltar. 

Exposició al Museu 
Il·lustracions d’Anna Terricabras acompanyades 
dels treballs d’infants 
Des del dia 11 d’abril i fins l’1 de juny, el Museu Comarcal de 
Cervera, acollirà l’exposició fruit del treball educatiu amb les 
escoles ideat per l’Anna Terricabras. Diumenge obert de 10.30h 
a 14h. Resta de dies: consultar horaris del museu.

En Pere i el Llop
11.30 h · Escenari

Espectacle inaugural de creació a càrrec dels 
alumnes de 1r de Llenguatge Musical del Con-
servatori de Música de Cervera i dels alumnes 
de l’escola de teatre de Cervera La Caserna, 
acompanyats per l’orquestra Britten.  
Direcció: Núria Mas, Ester Brescó, M. Ester Vega, 
Txell Morera i Anna Llort.

Secret del Pou
12.30 h · Espai contes gegants

Presentació del conte “Secret del Pou” 
de la col·lecció “Guissona, històries de conte”.  
A càrrec d’Agnès Pla i Marga Codina, amb 
el gegantó Piteu, protagonista del conte. 

Vermut musical
13.00 h · Escenari i bar 

Exhibició musical que acompanyarà l’hora del 
Vermut. A càrrec dels alumnes del Conservatori 
de Música de Cervera.

La Boca del Llop
Sala d’actes Francesc Buireu

de 12 a 17 h 
“Una mà de contes” · Audiovisuals

a les 17 h 
“... explica’m una història i et faig un dibuix” 
Alumnes de les escoles de Cervera expliquen un 
conte, il·lustrat al moment per Ton Granell.

Contes gegants 
Extrem inferior de la Plaça. Av/Pare Claret

de 12 a 14 h i de 16 a 18h 
“Dixit, inventa”  
Taller familiar de creació artística

de 12 a 14 h i de 16 a 18h  
“Llibres gegants”  
Taller on l’ombra és la protagonista

de 12 a 14 h i de 16 a 18h  
“Porta un gegant”  
Taller de portadors de gegantons i capgrossos 
amb els Geganters de Cervera

Espai Tallers
Centre de la plaça

de 12 a 13 h 
“Colors i emocions” 
Taller adreçat al públic familiar, a càrrec de la 
Biblioteca Comarcal Josep Finestres de Cervera.

de 12 a 14 h 
“El targetó màgic” 
Taller a càrrec de les germanes Puig.

de 12 a 14 h i de 16 a 18h 
“La Panxa del llop” 
Taller de dibuix a través del sentit del tacte

de 12 a 14 h i de 16 a 18h 
“Fàbrica de colors” 
Aquest taller forma part del treball pedagògic 
d’Anna Terricabras amb el Museu Comarcal de 
Cervera

de 16 a 18h 
“Barrets i complements de conte” 
Taller a càrrec de Susanna Carrasco

de 16 a 18h 
“Llibres artesans” 
Taller a càrrec de Ferran Cerdans

A la vora del foc
Davant la llar d’avis

Els avis i àvies ens explicaran històries 
meravelloses. Coordinat per Celi Garcia.

Als núvols 
Extrem inferior de la Plaça. Av/Pare Claret

Espai famílies i nadons, on els sentits seran els 
protagonistes. Amb músics en directe. 

Cloenda amb 
l’espectacle  
“L’hort de Can Pitrocs” 
18.00 h · Escenari

“Un conte que ens narra el dret de pertànyer a 
una terra, respectant-la, amb la forta convicció 
de voler arrelar-hi, i alhora sobre la llibertat i la 
necessitat de viatjar i conèixer la immensitat 
del món.

Espectacle de teatre, màscares i titelles de la 
companyia La Guilla.

I si tens gana...
Vine a fer un mos! Servei de Bar durant tot el dia.

Vermut musical a les 13 h

Dinar popular! 
8 € Adults socis / 10 € Adults no socis / 6 € infants 
Si vols vindre a dinar cal fer la reserva abans del 21 d’abril 
al telèfon 973 531 223 o bé a info@amicsdelconte.org 
i recollir el tiquet al Tastalletres també abans del 21 d’abril.

Mata el cuc! 
a les 19 h, berenar amb xocolatada.


