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Contes de Medinyà 
La segona edició de la Fira del Conte se celebrarà el 28 i 29 de maig amb més activitats, 
tallers i un concurs de contacontes com a novetats més destacades 

La primera edició de la Fira del Conte, única en el 
país en el seu gènere, organitzada per l'Ajuntament 
de Sarrià i Medinyà i sota la direcció tècnica de la 
consultoria cultural Cocu, va ser un èxit rotund, amb 
l'assistència d'un gran nombre de gent, que va omplir 
els carrers i l'escola de Medinyà, i la participació d'un 
nombre considerable d'il·lustradors i comerciants 
vinculats al sector, que van fer un balanç molt positiu 
de la mostra. 

La segona edició de la Fira del Conte aprofita 
l'embranzida de la primera i amplia el nombre 
d'activitats i escenaris, donant entrada a companyies 
d'espectacles familiars. La jornada de dissabte 28 de 
maig començarà amb la gimcana del conte (11h), la 
narració del conte de La llebre i la tortuga (12 h), 
l'inici del taller d'il·lustració per a adults (16 h), el 
concurs de contacontes (17 h) i una sessió de contes 
per a adults (19 h). 

La segona jornada, diumenge 29, arribarà atapeïda 
d'activitats. Obrirà la fira Juganalla (10 h) i 
posteriorment es diversificaran les activitats i els 
escenaris. Andrea Zayas explicarà contes a 
l'escenari local (10.30 h), la companyia Kinoa 
presentarà l'espectacle Les galetetes d'en Kino Tupé 
a l'envelat (10.30 h), Pep Puigdemont presentarà 
l'espectacle musical Contem cançons a l'escenari 
font (11 h), mentre que Circ de Lluna presentarà 
l'espectacle que porta el mateix nom, per a majors 
de 12 anys, a l'escenari circ (11.30 h). Ángeles 
Ortega explicarà contes per als més petits (fins als 3 
anys) a l'escenari porxo (12 h) i a la mateixa hora se 
celebrarà una tertúlia literària i es farà signatura de 
llibres amb autors com Carles Sala, Ramon Girona, Olga Miracle o Frederic Mayol i l'editora Olga Miracle, tot 
al local social, el mateix lloc on, acabat l'acte, actuarà el guanyador del concurs de contacontes. L'Ós Mandrós 
presentarà l'espectacle Contes a dojo (12 h) a la vela i La Córcoles presentarà Equilcontes a l'escenari local 
(12.30 h). Per acabar el matí, Sessi Sitjà explicarà contes a la vela (13 h) i Kinoa repetirà espectacle al mateix 
escenari (13.30 h). 

A la tarda actuaran: la companyia Fes-t'ho com Vulguis, a l'envelat, amb El bagul de l'Aureli (16 h); Circ de 
Lluna, a l'escenari circ (16 h); Margarida Falgàs explicarà contes a l'envelat i Andrea Zayas, a l'aula de lectura 
(16.30 h); la Companyia Borinotgroc presentarà l'espectacle Contes a cop d'escombra (17 h) a l'aula de lectura 
i Ángeles Ortega repetirà al porxo (17 h) per als més petits. També repetirà La Córcoles a l'escenari local 
(17.30 h) abans que es faci l'entrega de premis (18h) i Jordi Tonietti tanqui la fira a la pista amb l'espectacle 
Contes en clau de sol. 

Totes les activitats de la fira són gratuïtes i durant tot el dia hi haurà parades amb il·lustradors –ja s'hi han 
inscrit més d'una trentena–, llibreries, editorials, artesans –tèxtils, de titelles i ninots, de joguines o luthiers– i 
una llotja per a professionals. També es faran tallers de minicontes artesanals, tallers amb cuir, d'il·lustració i 
d'animació, a càrrec del Museu del Cinema. Al local social també estaran instal·lades les exposicions de 
dibuixos dels nens i nenes de l'escola Santa Fe de Medinyà i la titulada Mil mans de mil petits artistes, que 
anirà a càrrec de l'Associació Llibre Obert. 
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La fira augmenta el nombre d'escenaris i 
s'obre als espectacles familiars  
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Girona Sarrià de Ter  

 

El cartell de la fira d'aquest any, obra de l'estud i de 
disseny Vellut, que va guanyar el concurs convocat a 
l'efecte. Foto: VELLUT ESTUDI DE DISSENY / COCU.
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Enquesta 

Cinema a Olot 

Llista municipis  

Tenim 1.853 municipis amb 
continguts locals.  Trieu -ne un:

 Municipi... Anar-hi

Darrers municipis visitats:
� Olot   
� Barcelona   
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La Generalitat ha de fer esforços per 
reconduir la situació de Cacaolat? 

 nmlkj Sí, perquè és una empresa històrica 
catalana 

 nmlkj Sí, perquè és un producte líder al seu 
sector 

 nmlkj No, el sector privat ho ha de resoldre per 
ell mateix 

 nmlkj No, perquè ho hauria de fer amb totes les 
empreses 

     Vota Resultats

 

Quina pel·licula vols veure?   
A quina sala de cinema vols anar?   
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COMENTARIS 
 

Escriure un comentari  
 

Identificar-me. Si ja esteu registrats, abans d'enviar un comentari us heu d'identificar. 
 

Registrar-me. Per opinar sobre aquesta notícia cal estar registrat. 

Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable donar-se d'alta en el registre  del Grup Hermes  i acceptar les 
Normes de  Participació . No s'admetran registres incomplets ni comentaris que vulnerin els drets i l'honorabilitat de les 
persones. 
El Grup Hermes no es responsabilitza dels comentaris fets pels usuaris ni els comparteix perquè enten que són 
responsabilitat exclusivament seva. Per aquest motiu tots els comentaris es veuran signats amb el nom, els cognoms i la 
població de llurs autors. 
El Grup Hermes es reserva el dret de no publicar els comentaris que no s'ajustin a aquestes normes. 
Si té problemes per fer comentaris comprovi les solucionas als problemes més habituals a  l'apartat corresponent a 
l'ajuda .  
 

Més llegides 

Tradueix-nos - Translate 

 

DICCIONARIS 
Consulteu aquí els  diccionaris  

Tot són escaires 
 

L'anella es queda 
 

La reciprocitat entre TV3 i Canal 9, més a prop 
 

Pajín assegura que l'etiquetatge només en català 
podrà continuar com fins ara 
 

Batuda a Caldes per buscar un noi de Badalona 
desaparegut 
 

El Cacaolat de can Viader 
 

Boi Ruiz relleva la cúpula de Salut al cap de mig 
any 
 

Mas no es vol casar 
 

El govern veu perillar el futur de Cacaolat si 
l'expedient se'n va Madrid 
 

La immersió afavoreix que s'aprenguin més 
llengües 
 

07/07/11 02:00 GIRONA. 

07/07/11 02:00 BARCELONA.

07/07/11 02:00 VALÈNCIA. 

07/07/11 10:49 MADRID. 

07/07/11 02:00 CALDES DE MALAVELLA. 

07/07/11 02:00 

07/07/11 02:00 BARCELONA.

07/07/11 02:00 BARCELONA. 

07/07/11 14:09 BARCELONA.

07/07/11 02:00 BARCELONA.
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