
ENCONTES, 13 Festival de Narració Oral
Altea, 18 a 22 de maig de 2016

PROGRAMACIÓ

II CURS DE LITERATURA POPULAR
Contant i cantant, rondalles i cançons a l’escola.
Centre Social.
(Consultar programació específica)

10è Mercat d'Intercanvi de Llibres de Contes. “Contes que alimenten”. Intercanvi 
de llibres de contes per aliments.
Casa de Cultura. Tots els dies en l'horari habitual. 

DIMECRES 18 DE MAIG 

9.30 a 12.30 h. Animació lectora “Rimar i somiar tot és començar”  per a alumnes 
dels col·legis Blanquinal, Les Rotes i Garganes a càrrec de la Fundació Bromera per al 
Foment de la Lectura, amb Anna Ballester i Vicent Cortés.
Narració en valencià.
Plaça del Mestre la Música

DIJOUS 19 DE MAIG 

9.30 h.  Animació lectora “Rimar i somiar tot és començar”  per a alumnes del 
Col·legi d'Altea la Vella a càrrec de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, 
amb Anna Ballester i Vicent Cortés. 
Narració en valencià.
Plaça de l'Església d'Altea la Vella.

15.30 h.  Animació lectora “Rimar i somiar tot és començar” per als alumnes del 
col·legi de l'Olla a càrrec de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, amb 
Anna Ballester i Vicent Cortés.
Narració en valencià.
Villa Gadea.

18  h.  Rondaballs,  Contacontes. Rondalles  i  balls  per  a  públic  familiar.  Amb 
Almudena Francès i Lluc.
Narració en valencià.
Plaça de la Pau.

20 h. Presentació del llibre “Les llegendes secretes de Sara Llorens”,  de Joan 
Borja i Sanz, a càrrec de Vicent Vidal i amb la presència de l'autor.
Casa de Cultura.
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DIVENDRES 20 DE MAIG

11  h.  Narració  de  contes  per  a  la  gent  gran  amb  els  narradors  i  narradores 
participants a l'Encontes. 
Residència les Boqueres. 

18 h.  “Contes per  estimar-se.  -Els tresors amagats-”.  Contacontes per a públic 
familiar. Amb Pep Duran.
Narració en valencià.
Plaça de la Cantereria (Bellaguarda)

19.30 h. Racons de contes. “Amor brujo”. La Bruixa Celestina t'espera per a dir-te 
la bonaventura i la fortuna. Per a tots públics, amb Teatroledo.
Narració en castellà.
Rotonda Passeig Mediterrani. 

21 h.  “Que casualidad!!”. Narració de contes per a adults. Amb Pepa Robles.
Narració en castellà.
Plaça de l'Aigua 

23 h. OFF Encontes: Art i contes. Narració de contes per a adults, envoltats d'art. 
Amb els narradors i narradores participants a l'Encontes.
Narracions en valencià i castellà
Espai Salmaia (c/ Filharmònica, 7). 
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DISSABTE 21 DE MAIG

11 h. Contes menuts. “No vull dormir”.  Contacontes i cançons per a nadons des de 
6 mesos fins a tres anys. Amb Mercè Rubí.
Narració en valencià. 
Biblioteca municipal. (Costera Pont de Moncau, 14)
Aforament limitat. Cal reservar al telf. 965 84 28 53 

11.30 h. “Contes populars i de la nostra terra”.  Contacontes per a públic familiar. 
Amb M.A. Animaciones 
Narració en valencià.
Plaça de l'Ajuntament.

13 h. Vermut de contes. Narració de contes a l'hora del vermut. Per a tots els públics. 
Amb els narradors i narradores participants a l'Encontes.
Narracions en valencià i castellà.
Rest. Ca Toni. 
Altea la Vella 
 
18 h.  “Princeses i cavallers”. Contacontes per a públic familiar. Amb Mercè Rubí.
Narració en  valencià.
Plaça de la Cantereria (Bellaguarda)

19.30 h. Racons de contes. ““Amor brujo”. La Bruixa Celestina t'espera per a dir-te 
la bonaventura i la fortuna. Per a tots públics, amb Teatroledo.
Narració en castellà.
Plaça Església. 

21 h.   Viatge al  buit  a  traves  dels  contes.  -  Recorregut  per  la  biografia d'un 
llibreter- . Narració de contes  per a adults. Amb Pep Duran
Narració en  valencià.
Plaça de l'Aigua.
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DIUMENGE 22 DE MAIG

11  h.  Correcontes:  “Quatre  segles  de  llegenda”.  Recorregut  amb  històries  per 
racons i carrers d'Altea. A càrrec de Juanvi Martín. Activitat inclosa en la celebració del 
IV centenari de la Carta Pobla d'Altea.
Punt  de  trobada  i  inici:  Passeig  Sant  Pere,  Monument  al  Pescador  (davant  de  la 
Jijonenca)

13 h. Vermut de contes. Narració de contes a l'hora del vermut. Per a tots els públics. 
Amb els narradors i narradores participants a l'Encontes.
Narracions en valencià i castellà
Rest. Cal y Canto. Carrer Sant Miquel, 1. 

18 h. Marató de contes: Històries del meu poble, narració de contes  per a públic 
familiar a càrrec de gent d'Altea i narradors i narradores convidats. 
Narracions en valencià i castellà.
Plaça de l'Aigua. 

20. h. Cloenda.
Sorteig de la Rifa de l'Encontes. Sorteig de regals donats pels col·laboradors
Plaça de l'Aigua. 

NARRADORS i NARRADORES PARTICIPANTS

−   Anna Ballester (Comunitat Valenciana).
−   Juanvi Martín (Comunitat Valenciana)
−   M. A. Animaciones (Comunitat Valenciana)
−   Mercè Rubí (Catalunya)
−   Pep Duran (Catalunya)
−   Pepa Robles (Murcia)
−   Rondaballs: Almudena Francès i Lluc (Comunitat Valenciana).
−  Teatroledo (Castella la Manxa)
−   Vicent Cortés (Comunitat Valenciana)

DIRECCIÓ i COORDINACIÓ 

Blai Senabre i Ribes (Aktes Teatre)


