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Contes del món de 
ben a prop. 

#MercatdeContes 
@el_Teatret
@bibliotgn 
@mercatstgn
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Hi haurà varis espais d’activitat presencial i virtual: 

1. Biblioteca Pública de Tarragona
2. El Teatret del Serrallo
3. Comerços de Proximitat 
4. Mercats de Tarragona 
5. Teatre Magatzem 

El Mercat de Contes de Tarragona manifesta, una edició més, la necessitat de reivindicar 
la importància del conte: de crear-ne, contar-ne, llegir-ne i escoltar-ne. 

Els contes formen part de la vida de petits i grans: són imprescindibles i ens ajuden 
a crear vincles i lligams màgics entre els qui els escolten i comparteixen. Els contes, 
siguin contats oralment o mitjançant un llibre, ens mostren una manera de veure el 
món i són la base del nostre aprenentatge sent transmissors de coneixements, cultura, 
lleure...  Avui les històries ens arriben mercès a diferents mediadors que fan possible 
la seva existència i perpetuïtat: famílies, autores, il·lustradores, editores, bibliotecàries, 
llibreteres, mestres, narradores…

Malgrat la situació sanitària i restriccions que patim continuem, més que mai, mante-
nint els lligams entre les tres entitats que el 2020 van impulsar el 1r Mercat de contes: 
la Biblioteca Pública de Tarragona, el Teatret del Serrallo i el Mercat Central per a progra-
mar un cicle de contes que arribi a tota la ciutat i especialment al públic familiar.

Aquesta segona edició del Mercat de Contes girarà al voltant dels “Contes del món de 
ben aprop”, un món divers i ple de mirades diferents que volem acostar a petits i grans. 
En aquest nou cicle hi trobareu diferents propostes familiars que ens permetran de 
conèixer les històries que es conten als diferents racons del planeta i de retruc conèixer 
la seva cultura.

Dos contes han estat la font d’inspiració d’aquesta segona edició del Mercat de contes:
• Beatrice Alemagna. El meravellós Peludiu-Renudiu-Xiquitiu. Combel
• Peter Sís. Madlenka. Ekaré

ESPAIS
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La Biblioteca no s’ha volgut perdre l’ocasió de participar d’una nova edició del Mercat de 
contes amb una proposta d’activitats per a gaudir de la lectura en família

‘CONTES AL CABÀS!’
Cinc personatges de la literatura infantil us conviden a descobrir què s’hi amaga en  els 
seus cabassos.  Cistells carregats de sorpreses per a tota la família que us faran viatjar 
arreu del món gràcies als contes. A cada cabàs hi trobareu: una selecció de llibres, música, 
revistes i pel·lícules d’un continent, una proposta de taller de cuina per a fer en família, 
una sorpresa i potser algun conte infiltrat.

• Dates: dijous 25 de febrer, dilluns 1, dimarts 2, dimecres 3 i dijous 4 de març
• Requisit: cal tenir el carnet de biblioteca.
• Us animem a compartir les fotografies de la vostra descoberta: els contes 

que més us han agradat, el llibre infiltrat, el plat que heu cuinat en família… Envieu-
nos-les al correu bptarragona.cultura@gencat.cat i nosaltres les publicarem a les 
xarxes socials. També les podeu publicar vosaltres i etiquetar-nos @bibliotgn amb el 
hashtag #MercatdeContes.

PASSAPORT LECTOR
Veniu a la Biblioteca i recolliu el vostre passaport lector! Un passaport ideal per a  anotar 
les vostres lectures diàries i imprescindible per a participar en la gimcana del dissabte 6 de 
març per cinc botigues de Tarragona. 

Al passaport hi trobareu recomanacions de lectures relacionades amb els diferents conti-
nents, espai per a posar un segell durant la gimcana i un altre espai per a deixar volar la 
vostra imaginació. L’objectiu de la gimcana serà trobar un Peludiu i si la completeu amb els  
segells correctament estampats podreu participar en la rifa del Peludiu!!

Aforament de la gimcana limitat amb inscripció prèvia a les xarxes socials del Teatret del 
Serrallo. Amb horaris de la ruta per a evitar aglomeracions.

Activitat inspirada a partir del conte: Beatrice Alemagna. El meravellós Peludiu-Renudiu-Xi-
quitiu. Combel.

PODCASTS TARRAGONA RÀDIO
Escolta els dos podcast i segueix les recomanacions lectores que ens proposa la Biblioteca 
durant aquestes dies. Col·labora: Tarragona Ràdio 

BIBLIOTECA PÚBLICA DE TARRAGONA
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Dijous 25 de febrer. El cabàs de la Madlenka
Peter Sís. Madlenka. Ekaré

De la mà de la Madlenka, que viu a Nova York, i del seu cabàs viatjarem sense moure’ns 
del seu barri per tot el món i ens aturarem a l’Àsia. 

En aquest cabàs hi trobareu: una selecció de contes, llibres, música, revistes i pel·lícules 
que t’aproparan a la cultura asiàtica, una proposta de taller de cuina per a fer en família, 
una sorpresa i potser un llibre infiltrat. Només us cal el carnet de biblioteca.

Us animem a compartir les fotografies de la vostra descoberta: els contes que més us 
han agradat, el llibre infiltrat, el plat que heu cuinat en família. Envieu-nos-les al correu 
bptarragona.cultura@gencat.cat i nosaltres les publicarem a les xarxes socials. També les 
podeu publicar vosaltres i etiquetar-nos @bibliotgn amb el hashtag #MercatdeContes

Dilluns 1 de març. El cabàs de l’Eddie 
Beatrice Alemagna. El meravellós Peludiu-Renudiu-xiquitiu. Combel

L’Eddie és una nena que està molt enfeinada cercant per les botigues de la seva ciutat un 
regal molt especial per a la seva mare. En el seu recorregut, cada botiguer li donarà un 
petit objecte. Serà un d’aquests objectes el regal meravellós que està cercant?

En el cabàs de l’Eddie  hi trobareu: una selecció de contes, llibres, música, revistes i pel·lí-
cules que et permetran de conèixer més el nostre continent, una recepta de cuina per a 
fer en família, una sorpresa i potser un conte infiltrat. 

Per a endur-vos a casa aquest cabàs només us cal el carnet de biblioteca.

Us animem a compartir les fotografies de la vostra descoberta: els contes que més us 
han agradat, el llibre infiltrat, el plat que heu cuinat en família. Envieu-nos-les al correu 
bptarragona.cultura@gencat.cat i nosaltres les publicarem a les xarxes socials. També les 
podeu publicar vosaltres i etiquetar-nos @bibliotgn amb el hashtag #MercatdeContes
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Dimarts 2 de març. El cabàs d’en Bibundé  
Miche Gay. Bibundé el pingüí. Corimbo 

En Bibundé, un petit pingüí fill de l’emperador i l’emperadriu dels pingüins, no vol 
llençar-se al mar com la resta de pingüins, a ell li agradaria volar com un ocell. Un dia el 
vent el portarà a un llunyà iceberg i viura una aventura increïble. Acompanya en Bibundé i 
descobreix els divertits costums de la seva comunitat.

En el cabàs d’en Bibundé  hi trobareu: una selecció de contes, llibres, música, revistes i 
pel·lícules que et permetran conèixer més l’Antàrtida, una recepta de cuina per a fer en 
família, una sorpresa i potser un conte infiltrat. 

Per a endur-vos a casa aquest cabàs només us cal el carnet de biblioteca.

Us animem a compartir les fotografies de la vostra descoberta: els contes que més us han 
agradat, el llibre infiltrat, el plat que heu cuinat en família. Envieu-nos-les al correu bpta-
rragona.cultura@gencat.cat i nosaltres les publicarem a les xarxes socials. També les podeu 
publicar vosaltres i etiquetar-nos @bibliotgn amb el hashtag #MercatdeContes

Dimecres 3 de març. El cabàs de la Salma.
Niki Daly. La petita caputxeta africana. Intermón Oxfam

L’àvia de la Salma, la petita caputxeta negra, li encomana a la seva néta d’anar a comprar al 
mercat. De tornada la Salma es trobarà al senyor Gos que l’entretindrà una mica...  

Passeja amb la Salma i descobreix el colors, les olors, els menjars, la gent..  i descobreix al 
seu costat el continent africà i la seva cultura. En aquest cabàs hi trobareu: una selecció de 
contes, llibres, música, revistes i pel·lícules que et permetran de conèixer més l’Àfrica, una 
proposta de taller de cuina per a fer en família, una sorpresa i potser un conte infiltrat. 
Per a endur-vos a casa aquest cabàs només us cal el carnet de biblioteca.

Us animem a compartir les fotografies de la vostra descoberta: els contes que més us han 
agradat, el llibre infiltrat, el plat que heu cuinat en família. Envieu-nos-les al correu bpta-
rragona.cultura@gencat.cat i nosaltres les publicarem a les xarxes socials. També les podeu 
publicar vosaltres i etiquetar-nos @bibliotgn amb el hashtag #MercatdeContes
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Dijous 4 febrer. El cabàs del Yakari  
Derib. Yakari. Norma

Yakari, és un petit indi sioux feliç, valent i generós amb un poder que segur que t’agradarà: 
pot parlar amb els animals! Les seves aventures et permetran de conèixer molts animals 
d’Amèrica del Nord. Al costat de Yakari i  els seus amics: Llavor de Bisó, Arc iris i Fill de Tro 
aprendràs a escoltar i respectar els altres i la natura.

En aquest cabàs hi trobareu: una selecció de contes, llibres, música, revistes i pel·lícules 
que et permetran de conèixer més el continent americà, una proposta de taller de cuina 
per a fer en família, una sorpresa i potser un conte infiltrat. 

Per a endur-vos a casa aquest cabàs només us cal el carnet de biblioteca.

Us animem a compartir les fotografies de la vostra descoberta: els contes que més us han 
agradat, el llibre infiltrat, el plat que heu cuinat en família. Envieu-nos-les al correu bpta-
rragona.cultura@gencat.cat i nosaltres les publicarem a les xarxes socials. També les podeu 
publicar vosaltres i etiquetar-nos @bibliotgn amb el hashtag #MercatdeContes 

La Biblioteca Pepita Ferrer ha seleccionat 20 contes i els ha repartit entre establiments de 
la VIAT:

Tallers i joieria Blazquez, El lloro de la negrita, Trasquilón Perruquers, 
Matalasseria Jordà, Ganiveteria Alvarez, Sr Miyagi, Imagina’t, Farmacia M. E. 
Fdez. Cabre, Minimum, Les Mitges, Casa Figueras, Pilma Tarragona, D’NAS, 
Lamêrs, Raffa Gelati, Beautiful Bride, Oktober Perruquers, Las Americas, 
Farmàcia Fullana, Madonna moda.

Trobareu la publicació i una breu descripció del contingut d’aquest. Amb la finalitat de 
despertar l’interès i la lectura als comerciants i també clients que confien amb el comerç de 
proximitat. 

PARADES I APARADORS DE LA CIUTAT 
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Dijous 25 de febrer a les 19.30 h. El Robí i la princesa.
Virtual: canal de Youtube del Teatret del Serrallo.

Aquest és un conte on un príncep sortit d’una pedra preciosa amaga un secret que no vol
explicar a ningú. Haurà de lluitar amb un dimoni amb cap de tigre per demostrar la seva
valentia, i com a molts contes de tots els racons del món, aconseguirà casar-se amb la
princesa. Però un gir inesperat i relacionat amb el secret del príncep, farà despertar l’enginy 
i la traça de la noia que tornarà les coses a la normalitat. Els personatges d’aquest conte ens 
mostraran els colors de l’Índia i ens ensenyaran a confiar en nosaltres mateixos i en els que 
ens estimen.

Activitat: Volem que aprenguis amb nosaltres coses noves dels països als quals viatjarem i 
per això et proposem una activitat relacionada amb l’Índia.

Participa al sorteig d’una làmpara lunar amb l’activitat que et proposem relacionada amb 
cada conte. Sortegem 3 làmpares no et perdis l’oportunitat d’emportar-te la lluna cap a casa!

Des del Teatret del Serrallo  es posa en marxa l’activitat virtual dels contes del món a càrrec 
de la companyia Tanaka Teatre i que ens proposen tres històries fantàstiques, carregades 
de contingut, sensibilitat i aprenentatge. Mitjançant les històries que es reproduiran pel 
canal de Youtube del Teatret es desenvoluparan activitats per compartir un temps en famí-
lia aprenent del món a distància. Activitat adreçada a nens i nenes de 3 a 12 anys. 

CONTES DEL MÓN DE LES GERMANES BALDUFA és un espectacle de teatre 
dinamitzat per dos personatges que enllacen les diferents històries. Cada conte és narrat 
per dues contacontes que alhora introdueixen titelles i màscares. Tot això acompanyat per 
música, cançons, colors, olors… que transportaran els nens i nenes, i també els adults, als 
diferents països, escenaris de les narracions.

Les Baldufa són dues germanes viatgeres i aventureres, han viatjat per tots els continents 
i racons del planeta. Ara es troben dins d’un tren de llarg i mític recorregut: el Transiberià. 
Però la Lilian i la Sophie no estan acostumades a les baixes temperatures de l’estepa russa i 
per això narraran contes per a entretenir-se i fer passar el fred. Compartiran amb els infants 
totes les històries que han conegut i viscut viatjant pel món, els faran participar activament 
i esbrinar el missatge dels diferents contes.  Els contes són tres històries que han viscut en 
diferents països del món: a l’Índia, a Tailàndia i a Costa d’Ivori. Els contes ens endinsaran 
en tres viatges que acompanyarem amb activitats per a posar en valor els missatges que 
s’amaguen dins de cada història.

TEATRET DEL SERRALLO
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Diumenge 28 de febrer a les 10.30 h.
La Hing Hong i la lluna.
Virtual: canal de Youtube del Teatret del Serrallo.

És una dolça història tailandesa protagonitzada per una petita cuca de llum que no vol mos-
trar la seva llum. Amb una cançó i amb la perseverança de les germanes Baldufa aprendrà 
que cadascú ha de brillar a la seva manera perquè tots som especials.

Participa al sorteig d’una làmpara lunar amb l’activitat que et proposem relacionada amb 
cada conte. Sortegem 3 làmpares no et perdis l’oportunitat d’emportar-te la lluna cap a casa!

Dimecres 3 de març a les 19.30 h.
El Rei que no volia escoltar.
Virtual: canal de Youtube del Teatret del Serrallo.

Aquesta és la història més esbojarrada de l’espectacle. Ens transportarem a Costa d’Ivori i
coneixerem un rei molt estrany que no vol que ningú li dirigeixi la paraula. Es trobarà en una 
situació tan vergonyosa que farà que s’adoni que fer callar a tothom i limitar la llibertat
d’expressió és una bestiesa. A ritme de percussió africana descobrirem, amb molt d’humor, la 
importància d’escoltar els altres.

Participa al sorteig d’una làmpara lunar amb l’activitat que et proposem relacionada amb 
cada conte. Sortegem 3 làmpares no et perdis l’oportunitat d’emportar-te la lluna cap a casa!

ASSOCIACIÓ D’IL·LUSTRADORS DE TARRAGONA 

Dimecres 24 a les 18:00 Octavi Torné, il·lustrador 
i arquitecte ens parlarà del procés creatiu i la 
realització del conte il·lustrat del Barret del Nano 
Capità que forma part de la Col·lecció dels contes 
del seguici de Tarragona.

Aquesta xerrada es durà a terme a través del canal 
de Youtube de la AIT (Associació Il·lustradors de 
Tarragona)  i tindrà una durada de 30-45 minuts.
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GIMCAMA PEL MÓN
Activitat inspirada a partir del conte:
Beatrice Alemagna. El meravellós Peludiu-Renudiu-Xiquitiu. Combel.

Us proposem una gimcana pel món que consistirà en una ruta, presencial amb totes les 
mesures COVID, per algunes de les botigues que han volgut col·laborar en aquesta volta al 
món. 

On anirem? Als 5 continents:
• Àfrica: Mercat Central.
• Àsia: Llibreria Adserà.
• Europa: Llibreria La Capona.
• Amèrica: Xurreria Plaça Imperial Tarraco.
• Antàrtida: Raffa Gelati (Plaça Verdaguer).

COMERÇOS DE PROXIMITAT
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Quan? Divendres 5 de març (tarda) i dissabte 
6 de març (matí i tarda).

Com? Amb un passaport lector! Un passaport 
per a cada família participant.

Hauràs d’anar a cercar-lo a la Biblioteca Pública de Tarragona i tenir-lo preparat pel teu viat-
ge pel món de les botigues tarragonines. El passaport contindrà recomanacions de lectures 
relacionades amb els continents, espai per a  posar el segell i espai per a deixar volar la teva 
imaginació i els teus llapis i colors.

Cinc botigues seran espai d’acollida amb una imatge del continent que representen i el 
segell preparat per a estampar el teu passaport. 

La paraula clau i la teva recerca consistirà en trobar un Peludiu. Si completes tota la gimcana 
amb els  segells correctament estampats podràs participar a la rifa del Peludiu!!

Qui? Aforament limitat amb inscripció prèvia a www.taquilla.coop.
Horaris de la ruta per a evitar aglomeracions.

Col·laboren: 
Llibreria Adserà, Llibreria La Capona, Raffa Gelati i 
Gremi de Firaires de Tarragona.
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Els mercats i mercadets de la ciutat no s’han aturat davant la situació de pandèmia. Els 
seus paradistes i marxants han continuant oferint  productes frescos, de qualitat i de tem-
porada. Això sí, han fet una inversió de recursos materials i humans per tal de ser espais 
segurs per qui es vulgui apropar a ells i adquirir aliments de proximitat. L’empresa pública 
enguany vol ampliar la seva participació en la segona edició d’una manera transversal 
tenint en compte el seu rol de dinamització econòmica a totes les seves unitats de gestió 
com son mercadets, mercats fixos, fires i esdeveniments.

A TOCAR XURROS ! ens faran fruir de la xocolata calenta mentre gaudim a casa o pels 
carrers i places de la nostra ciutat històries més increïbles.

• Als mercadets:
- Divendres a Sant Pere i Sant Pau. 
- Dissabte a Torreforta.
- Diumenge a Bonavista.

• A la Plaça Imperial Tarraco i a Sant Salvador (Av. Sant Salvador).

Publica la teva fotografia a instagram amb un conte i utilitzant #mercatdecontes i entraràs 
al sorteig de 10 paperines de 250 g.

Quan? Cada dia.

SENT EL GUST DE LLEGIR quan visitis una parada de restauració dels Mercats de 
Tarragona. Amb col·laboració de Coca Cola t’obsequiarem amb un conte, receptari de cuina 
i/o una publicació d’enginy quan consumeixis una aigua i/o refresc. També els associats de 
la VIAT com les gelateries de Raffa Gelati, La Botiga del Cafè, Cereals and milk i La Cantona-
da s’uneixen a la iniciativa. 

Establiments participants: 

• Mercat de Torreforta:  Bar Marisol 
• Mercat Central: Fleca Paquita, El Xiringuito, Bar Colón, Ferdi Tast , Albert Ribot, Casa 

Pladevall, Nipō Sushi Bar.

Quan? Cada dia.

MERCATS DE TARRAGONA
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La Vella Quaresma als Mercats.
Diumenge 28 de Febrer a les 12.00 h

Les set cames de la Vella Quaresma es tallen en un sèrie audiovisual des del passat 
diumenge 22 de Febrer. La tradicional representació de la figura de la Vella Quaresma va 
acompanyada enguany d’una sèrie audiovisual de set capítols on diferents representants 
dels Mercats, el comerç i el Carnaval de la ciutat seran els encarregats de tallar-li les set 
cames. 

Els set capítols, representats al Mercat Central de Tarragona, s’estrenaran cada diumen-
ge a les 12 del migdia, del 21 de febrer al 4 d’abril, a través de les xarxes socials dels 
Mercats de Tarragona, de l’Ajuntament de Tarragona i al web: www.tarragona.cat/carnaval/
vella-quaresma. TAC12 també emetrà els capítols cada cap de setmana.
 
La representació de la Vella Quaresma, que celebra la tercera edició, és una proposta 
impulsada pels Mercats de Tarragona amb el suport de l’Ajuntament de Tarragona i que 
enguany modifica el seu format per adaptar-se a la situació sanitària actual. El projecte ha 
comptat amb la direcció artística de Joan Rioné i la participació dels actors i actrius de la 
companyia (H)istrionis Teatre: Jorge Pérez de la Torre, Óscar González, Arnau Fà, Laia Font i 
Vanesa Ureta. 
 
De Carnaval a Pasqua. La Vella Quaresma és la representació gràfica del temps quaresmal, 
que va de dimecres de cendra fins a Setmana Santa. És temps de dejuni i abstinència, així 
com de preparació per a la Pasqua. Les set cames de la Vella Quaresma simbolitzen les set 
setmanes que separen el final de Carnaval de la Pasqua. Durant aquest període, el Mercat 
Central de Tarragona exposa una gran figura de la Vella Quaresma creada per l’il·lustrador 
tarragoní Edu Polo.
 
Publica la teva fotografia a instagram amb la figura de la Vella Quaresma que trobaràs dins 
del Mercat Central utilitzant #mercatdecontes i entraràs al sorteig de 3 guies didàctiques 
del Material Pedagògic del Carnaval de Tarragona.  Una carpeta pedagògica enfocada als 
infants des de P3 fins a 5è de primària. El Carnaval és molt viscut dins les escoles, però 
a Tarragona faltava el material necessari per introduir els infants en la història de la seva 
ciutat i al perquè de la tradició del Carnestoltes i de tota la seqüència ritual. En aquesta 
guia didàctica, que també es posa a disposició de la ciutadania en general, hi trobareu un 
repàs dels moments i personatges més emblemàtics del Carnaval de Tarragona.

Descarregueu-vos-la a:
https://www.tarragona.cat/cultura/festes-i-cultura-popular/carnaval/guia/carnestoltorium
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Mercadet de contes. Plaça Corsini. 
Divendres 26 i Dissabte 27 de Febrer de 10.00 h a 14.00 h 
i de 16.00 h a 20.00 h.

Parada Creu Roja (només divendres tarda i dissabte matí) 
Els seus drets en Joc, amb la teva ajuda tenen molt a aprendre: recollida de llibres i contes 
de lectura per infants i joves de Creu Roja Joventut.

Parada Biblioteca Pepita Ferrer 
Explica la llegenda que a Torreforta, hi ha una Biblioteca molt i molt petita, carregada de 
llibres fantàstics, titelles amb ulls grossos i peus petits, lletres que es converteixen en 
papallones, elefants blaus, i figures d’escacs gegants… i que amaga un secret molt i molt 
especial. Si voleu conèixer quin és el secret de la Biblioteca Pepita Ferrer i ser les i els 
protagonistes d’una història màgica, haureu de passar a veure’ns per la nostra parada

Parada Editorial Cossetània 
Cossetània Edicions és una editorial amb seu a Valls creada l’any 1996. Actualment 
Cossetània Edicions disposa d’un catàleg de més 1.200 títols repartits en una quarantena 
de col·leccions i edita un centenar de títols l’any. Alguns llibres de l’editorial han obtingut 
diverses distincions.

Cossetània és una editorial generalista de totes formes en el catàleg hi destaquen per 
la seva importància les col·leccions que fan referència a excursionisme, turisme, cuina, 
natura, cultura popular, esports, narrativa i assaig entre altres temàtiques.

L’any 2008 Cossetània conjuntament amb Angle Editorial i Bromera Edicions van crear 
l’empresa Editors Indepedents en Català, SL, amb la voluntat de sumar esforços per posi-
cionar-se comercialment millor en el mercat i per portar a terme iniciatives en el nou món 
digital. D’aquesta manera el mes de novembre del 2009 van posar en marxa el primer 
portal de llibres electrònics en català www.edi.cat. A més a més, el gener del 2010 les tres 
empreses editorials van crear la plataforma comercial Xarxa de Llibres per tal de comercia-
litzar conjuntament els seus fons editorials a les comarques de parla catalana.

Parada Mercats de Tarragona
Venda de títols de diferents autors i editorials de proximitat on podràs triar i “remenar”.
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Aquest equipament modernista s’uneix enguany a l’oferta d’activitats per tal de poder 
oferir a la ciutadania assistir en 3 contacontes especials:

DISSABTE 27 DE FEBRER 

11.00 h. Els autors  Roger Roig i l’il·lustrador Hugo Prades explicaran el conte «Fem una 
mona de Pasqua?» Activitat adreçada a infants de 3 a 5 anys. Duració: 20 minuts. Afora-
ment limitat. 

12.15 h. L’autora Alba Castellví explicarà el seu conte «Tots els colors de l’amor». Activitat 
adreçada a infants partir de 4 anys. Duració: 40 minuts. Aforament limitat 

Recollida d’invitacions (fins a fi d’existències): 
Papeleria Basilio (Mercat de Torreforta).

Dilluns divendres de 6.45 a 13.30 i 16.30 a 20.00 i dissabte i diumenge de 6.45 
a 14.00h.

Llibreria La Capona 
De dilluns a divendres 9.30-13.30  i 16.30-20.00 h. Dissabte  10-13.30  i 17-20h.

Llibreria Adserà 
De dilluns a divendres  9-13.30h i 16-20h   Dissabte 9.30-13.30h  i 17-20h.

Col·labora Editorial Cossetània i BindiBooks.

18.15 h. Explicarem “Soc d’un poble. Una cançó contada de Roba Estesa”. Un conte que 
parla de la força de la col·lectivitat; de valors com la diversitat, el respecte, la col·laboració 
i la tendresa. Per explicar aquest conte, comptarem amb Roba Estesa, que ens tocarà la 
cançó en directe i necessitarem tota l’ajuda del públic. Perquè és entre tots que les coses 
funcionen millor.

Roba Estesa: Neus Pagès, Sandra Bracke, Laia Casanellas, Alba Magriñà, Clàudia García-Al-
bea i Anna Sardà. 

Durada: 45-50 minuts. Edats: de 5 a 9 anys. Aforament limitat.

Venda d’entrades: www.cooperativaobrera.cat 
6€ taquilla i 4€ anticipada Col·labora: Editorial Nanit.cat.

TEATRE MAGATZEM
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Coorganitzen:

Patrocina:

Col·laboren:

Tarragona Ràdio
Tac12 

Coca Cola 
VIAT 

Associació d’Il·lustradors de Tarragona
Cooperativa Obrera 

Gremi de Firaires de Tarragona 
Editorial Cossetània

Editorial BindiBooks 
Editorial Nanit.cat 

Cambra de Comerç 
Joan Rioné 

Insitu Comunicació 
Biblioteca Pepita Ferrer

Creu Roja Tarragona 
English Tarragona

Gràcies  a tots aquells que ens heu ajudat a fer-ho possible!


