MERCAT DE CONTES
De 3 al 9 de febrer del 2020 TARRAGONA
1a edició del Mercat de Contes a Tarragona
Vine i emporta’t el cistell ple de contes!
Els contes formen part de la vida de petits i de grans: són imprescindibles
i ens ajuden a crear vincles i lligams màgics entre els que l’escolten i els
comparteixen. Els contes, siguin contats oralment o a través d’un llibre, ens
expliquen una manera de veure el món més entenedora i esdevenen la base
del nostre aprenentatge. Avui les històries ens arriben a través de diferents
mediadors: famílies, autores, il·lustradores, editores, bibliotecàries, llibreteres,
mestres… que fan possible la seva existència i la seva perpetuïtat.
El Mercat de contes, que aquest febrer se celebrarà a Tarragona, vol posar de
manifest la necessitat de reivindicar la importància del conte: d’explicar-ne i
d’escoltar-ne. Els contes són transmissors de coneixements, de cultura, de
gaudi, d’aprenentatge d’una llengua… És per aquest motiu que tothom qui
estigui relacionat amb el món del conte hi té lloc i especialment aquells agents
del nostre territori (llibreries, editorials i creadors i creadores).
Hem sumat aquestes intencions i moltes més en aquest nou projecte que
enguany veurà la llum i ho farem a través tota mena d’activitats, per a tots els
gustos i totes les edats, des de totes les vessants i en espais molt diferents.
Per aquesta proposta hem creat aliances des de la Biblioteca Pública de
Tarragona, el Mercat Central i el Teatret del Serrallo per a programar un cicle
de contes el més divers possible que arribi a tots els racons de la ciutat.
Us animem a sumar-vos a aquesta iniciativa que pretén ser un punt de partida
per a un univers de contes.
Hi haurà tres espais d’activitats:
• Biblioteca Pública de Tarragona
• Plaça Corsini i Mercat Central
• El Teatret del Serrallo

BIBLIOTECA PÚBLICA DE TARRAGONA
Dilluns 3 de febrer de 17.30 h a 19.30 h
Taller: “Explica’m un conte i prepara’t per a la Marató de contes”
En Carles Alcoy, narrador de contes, ens ensenyarà els secrets per a ser un
bon narrador de contes: la tria de la història, com adaptar-lo, quins recursos
podem fer servir, la veu, el gest… i preparar-nos de cara la Marató de contes
del diumenge 9 de febrer al Teatret del Serrallo. Amb la col·laboració del Teatret
del Serrallo.
Places limitades. Inscripcions a la Biblioteca Pública de Tarragona
bptarragona.cultura@gencat.cat 97724033

Dimecres 5 de febrer a les 17.30 h

Ballmanetes amb l’Agus Farré per a acostar els infants més petits
de casa al món dels contes.
Places limitades. Inscripcions a la Biblioteca Pública de Tarragona
bptarragona.cultura@gencat.cat 97724033

ILLA CORSINI i MERCAT CENTRAL
Divendres 7 i 8 de febrer
Firacontes
El Firacontes tindrà lloc durant dues jornades a la Plaça Corsini (Illa Corsini) on
petits i grans tindrem l’oportunitat de tastar la producció literària dels autors i
editors locals que publiquen contes.
Aquesta fira de contes transformarà la plaça en un espai de relació amb el conte
com a protagonista. Hi haurà diferents casetes (vaixells) on es programaran
activitats al voltant dels contes:
• Vaixell d’Espimsa
• Vaixell del Port de Tarragona i la Biblioteca Pública de Tarragona
• Vaixell de Cossetània Editorial
• Caravana de les Tecletes

Mercat gastronòmic de contes
Charlie i la fàbrica de xocolata. La Sirvent et convida a tastar la millor xocolata
calenta per a començar a agafar forces, fer funcionar la imaginació i participar
en totes les activitats d’aquest Mercat de contes. Adreceu-vos als establiments
de la Plaça Corsini.
Hansel i Gretel. La Caseta Dolça et convida als millors dolços i llaminadures
amb uns descomptes irresistibles per a fer les delícies de petits i grans.

Paradeta Bookcrossing. Durant els dies 7 i 8 de febrer hi haurà una paradeta
destinada al bookcrossing a l’interior del mercat. Porta el teu conte i canvia’l
per un altre! També podeu portar llibres de cuina carregats de bones receptes
inspiradores per a fer bons menjars.
Espai La Teca i la Meca del Mercat Central

ACTIVITATS
Divendres 7 de febrer
Mercat de la fantasia. Vine a la parada d’en Gianni Rodari
17.15 h i 17.50 h Espai Vaixell del Port i Biblioteca
La Ginna i la Giovanna, nebodes de l’escriptor Gianni Rodari, us obren les
portes de l’única parada al món on podeu comprar 250 grams d’històries
màgiques, un pot de versets, 100 grams de rialles i tirallongues fresques! Un
recorregut per la vida i l’obra d’en Rodari i les seves tècniques creatives. Amb
la col·laboració dels Clubs de lectura infantils i juvenils de la Biblioteca Pública
de Tarragona. Inscripcions a la Biblioteca Pública de Tarragona (bptarragona.
cultura@gencat.cat 977240331)

Contacontes. Estic guapa? amb l’autora Nayat Kaid
18.05 h Espai Illa Corsini
La girafa vol saber si està guapa i ho demanarà als seus amics: l’ocell, la serp
i el tigre. Què li diran?... La Nayat Kaid (Granada, 1975) és també l’autora i
il·lustradora de l’àlbum: Què hi portes a la bossa? publicat l’any 2017. Accés
lliure. Organitza: Editorial Cossetània

Conferència del procés creatiu d’un àlbum il·lustrat amb Namibia
Coronado
19.05 h Espai Mercat
Descobrim el camí que ha seguit aquesta il·lustradora per a crear el seu darrer
àlbum il·lustrat: La llave que abre el corazón. Accés lliure. Organitza: Associació
il·lustradors/es de Taragona

ACTIVITATS
Dissabte 8 de febrer
Taller. Enganxa’t a la lectura. Juguem a recomanar llibres!
11.00 h Espai Vaixell Port i Biblioteca
Has acabat un llibre i no saps què llegir? Podràs fer el teu recomanador
personalitzat i tindràs a la teva disposició membres dels clubs de lectura que
t’aconsellaran noves lectures. Col·laboren els clubs de lectura infantils i juvenils
de la Biblioteca Pública de Tarragona. Per a totes les edats. Accés lliure.

Presentació de la col·lecció El Patufet
11.30 h Espai Illa Corsini
Descobreix aquesta col·lecció amb els seus autors: Roger Roig i Hugo Prades.
Accés lliure. Organitza: Editorial Cossetània

Taller 6-12 anys ‘Els personatges dels contes s’han perdut, ajuda’ls!’
11.30 h Espai Taller Illa Corsini
Un taller per a la imaginació i la creació dels contes. Accés lliure.
Organitza: Editorial Cossetània

Contecletes
12.05 h Espai Caravana
Les mamis més actives de la ciutat s’uneixen a l’aventura i ens proposen visitar
La Caravana de les Tecletes, un espai ple de contes per a llegir i compartir en
família. Accés lliure.

Voleu conèixer l’autor de L’Atles històric il·lustrat del Port de
Tarragona en Joan Carles Blanch
12.05 h Espai Vaixell Port i Biblioteca
Endinsa’t a l’aventura de conèixer un port amb més de dos mil anys d’història.
Un viatge a través del temps, un recorregut que comença a l’època íbera en un
petit port a la vora del mar, al segle Vac i acaba amb el gran port de mercaderies
del segle XXI. L’autor ens explicarà la seva obra i passarà una estona amb els
més petits. Accés lliure.

Contacontes English Tarragona. Calçot the Cathedral Cat
12.15 h Espai Illa Corsini
Conte il·lustrat en anglès amb un gat de protagonista i un misteri a la Part Alta
de Tarragona. Pat Mullarkey, l’autora, és de Portland (EUA) i treballa com a
professora d’anglès a English Tarragona.

ACTIVITATS
Dissabte 8 de febrer
Presentació de Clubs de lectura d’àlbums il·lustrats per a adults
amb Imma Pujol i Conxita Gil
13 h Espai Vaixell Port i Biblioteca
Presentació del nou conte publicat pel Centre d’Informació Europe
Direct a Tarragona
13 h Espai Illa Corsini
Taller per a adults. L’Àlbum exquisit. Creem un àlbum il·lustrat
col·lectiu on tot és possible. Inscripcions a taquilla.coop. Organitza:
Associació d’il·lustradors/es de Tarragona
17 h Espai Mercat
Bon dia. Una cançó contada d’Els Pets. Editorial NANIT
18.30 h Espai Illa Corsini
Un conte basat en la cançó homònima d’Els Pets, que explica el despertar d’un
poble i us convida a viure l’aventura d’un “Bon dia!”

Gimcana màgica: Un cistell pel de contes amb les narradores de
les Entretres i la Silvia Palazón
17.30 h Benvinguda a l’espai Illa Corsini, la gimcana tindrà lloc
a l’interior del mercat
Normalment al mercat hi anem amb un cistell o bossa buida per a omplir-lo de
menjar, avui però l’omplirem d’uns aliments moooolt especials per a la ment i
el cor.
Participeu en una gimcana per tot el Mercat Central cercant la paraula màgica
perduda a diferents parades. Durant l’aventura es trobaran unes paradistes
contacontes que ajudaran als participants a aconseguir el repte. Les famílies
hauran de buscar la paraula màgica a diferents parades: la del pa, la del peix, a
la xarcuteria i a la parada de les verdures.
Places limitades. Inscripcions 3€ per família a taquilla.coop i el mateix dia al
Vaixell d’Espimsa.

EL TEATRET DEL SERRALLO
Diumenge 9 de febrer
11.30 h Marató de contes amb la narradora Mon Mas i molts
més contacontes tarragonins
L’espai del Teatret del Serrallo també participa de la fantasia i la il·lusió del
Mercat de contes per a petits i grans creant una atmòsfera màgica al voltant
del moment únic de contar un conte.
Podeu participar-hi com a públic i ser tot orelles o bé com a narradors. Voleu
ser orella o boca? Us animeu?
Com a narradors hi pot participar el públic que hagi assistit al taller: “Explica’m
un conte i prepara’t per a la Marató de contes” del dilluns 3 de febrer a la
Biblioteca Pública de Tarragona. En cas de no cobrir-se les places es podrà
orientar cap al públic general.
El Mercat de contes també comptarà amb les intervencions de persones de
l’escena pública tarragonina que normalment no les trobaríem contant contes
en públic i que accepten el repte de la Marató de contes. Seran els nostres
valents i valentes que ens regalaran històries fantàstiques per a l’edició
d’enguany.

Accepten el repte: Maria Roig, Joan Negrié, Agnès Llorens, Espaldamaceta,
Montse Adan i Josep Maria Cruset.
La Marató començarà amb la benvinguda a càrrec de la Mon Mas, narradora
que ens apadrinarà aquesta primera edició i ens contarà algunes de les
seves històries que donaran el tret de sortida a la Marató. A continuació els
protagonistes seran les famílies i aquelles persones que han acceptat el repte.
Els contes que s’explicaran a la Marató seran contes curts amb una durada
màxima de 5 minuts.
L’il·lustrador convidat per aquesta edició serà l’Armand que posarà, amb
la seva particular visió i estètica, imatge als contes que escoltarem. Les
il·lustracions de l’Armand seran la nota de color als contes que explicaran els
narradors i narradores i que després es podran endur a casa com a record de
la primera edició de la Marató de Contes.
Per assistir com a públic les places són limitades. Les inscripcions a taquilla.coop.

CoOrganitzadors de l’activitat

Gràcies als col·laboradors!

Agnès Llorens, Joan Negrié, Espaldamaceta, Maria Roig,
Montse Adan, Josep Maria Cruset, Clubs de Lectura de
la Biblioteca Pública de Tarragona, La Sirvent, La Caseta
Dolça, als autors i autores que han participat en les
presentacions, als paradistes del Mercat Central, Mon
mas, Carles Alcoy, Armand...
...i tots aquells que ens heu ajudat a fer-ho possible!
Gràcies al públic que doneu sentit a tota aquesta feina!
US ESPEREM AMB UN SOMRIURE,
MOLTES HISTÒRIES I GANES D’OMPLIR
DE CONTES ELS VOSTRES CISTELLS!!

