
IV CURS DE LITERATURA POPULAR
«Literatura popular i educació en valors a l’escola».
Centre Social.
(Consultar programació específica)

Taller «Vols contar un conte?». Taller d’iniciació per a contar contes. 
Impartit per Mercè Rubí, narradora, i dirigit a qualsevol persona inte-
ressada, major d’edat i empadronada en Altea. Gratuït amb preinscrip-
ció que s’ha de fer de forma presencial al Departament d’Educació de 
l’Ajuntament d’Altea. Places limitades.
Dissabte 19 de maig, de 17 a 19.30 h i diumenge 20 de maig, de 10.30 a 13 h.
Més informació al telèfon de l’Ajuntament 965 84 13 00.

Taller d’il·lustració creativa «Il·lustrem». Taller de creativitat, lúdic i 
experimental en el que es treballarà la il·lustració com a llenguatge per a 
transmetre idees i narrar històries. Impartit per Anna Font, il·lustradora, i 
dirigit a qualsevol persona interessada, major d’edat i empadronada en 
Altea. Gratuït amb preinscripció que s’ha de fer de forma presencial al 
Departament d’Educació de l’Ajuntament d’Altea. Places limitades.
Dijous 17 i divendres 18 de maig, de 17 a 19.30 h. 
Més informació al telèfon de l’Ajuntament 965 84 13 00.

12è 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
 
 

DIMARTS 15 DE MAIG
11 a 14 h. Animació pels carrers d’Altea: «Dracs i peludes». Els 
membres de Proyecto Caravana recorreran els carrers d’Altea creant 
escenes i interactuant amb el públic.

DIMECRES 16 DE MAIG 
10 a 13.30 h. «De contes i llegendes». Contacontes i animació lectora 
per a alumnes dels col·legis Blanquinal, Les Rotes i Garganes a càrrec 
de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, amb El Gran Jordiet.
Narració en valencià.
Plaça del Mestre la Música

18 h. «Contes a la butxaca». Contacontes i taller creatiu. A càrrec 
d’Anna Patata, Blai Senabre i la gent de Trobarte. 
Espai Trobarte, avinguda. València, 16.

DIJOUS 17 DE MAIG 
9.30 h.  «De contes i llegendes». Contacontes i animació lectora per a 
alumnes del col·legi d’Altea la Vella a càrrec de la Fundació Bromera per 
al Foment de la Lectura, amb El Gran Jordiet. 
Narració en valencià.
Plaça de l’Església d’Altea la Vella.

11.30 h. Taller d’il·lustració. A càrrec d’Anna Font. Per als alumnes de 
l’IES Altaia i l’IES Bellaguarda.

12 h. «De contes i llegendes». Contacontes i animació lectora per als 
alumnes del col·legi de l’Olla a càrrec de la Fundació Bromera per al 
Foment de la Lectura, amb El Gran Jordiet.
Narració en valencià.
Villa Gadea.

18 h. «Versos en tu ventana». Contes, poemes i titelles. Per a públic 
familiar. Amb Proyecto Caravana.
Narració en castellà.
Plaça de la Pau.

21 h. «Temps era temps». Narració de contes per a adults, envoltats 
d’art. Amb els narradors i les narradores participants a l’Encontes.
Narracions en valencià i castellà.
Espai Salmaia, carrer Filharmònica, 7. 

DIVENDRES 18 DE MAIG
11 h. Narració de contes per a la gent gran amb els narradors i les 
narradores participants a l’Encontes. 
Narracions en valencià i castellà.
Residència les Boqueres. 

11 h. Contes menuts. «Besets de colors».  Contes i cançons per a 
nadons des de 6 mesos fins a 3 anys. Amb Mercè Rubí.
Narració en valencià. 
Biblioteca municipal, costera Pont de Montcau, 14.
Aforament limitat. 

11.30 h. Taller d’il·lustració. A càrrec d’Anna Font. Per als alumnes de 
l’IES Altaia i l’IES Bellaguarda.

13 h. Racons de contes: «Sherezade». La mítica Sherezade pot 
aparèixer en qualsevol racó per a contar-te alguna de les seues his-
tòries. Per a tots públics. Amb Ángeles Carmona.
Narració en castellà.
Passeig Mediterrani i Passeig Sant Pere. 

18 h. «El león Kandinga». Contacontes per a públic familiar. 
Amb Boniface Ofogo.
Narració en castellà.
Plaça de la Cantereria (Bellaguarda)

19 h. Racons de contes: «La bruixa Celestina». Si et trobes amb Ce-
lestina, bruixa i endevinadora, potser et contarà alguna història o et do-
narà la bona ventura.... Per a tots públics. Amb Ángeles Carmona.
Narració en castellà.
Casc antic.

19.30 h. A la voreta la mar: «Humano por los pelos». Contacontes per 
a públic familiar amb Fran Pintadera.
Narració en castellà.
Passeig Mediterrani – Platja de l’Espigó.

21 h.  «Sí, pero no exactamente». Narració de contes per a adults. 
Amb Sandra Rossi.
Narració en valencià i castellà.
Plaça de l’Aigua. 

DISSABTE 19 DE MAIG
11.30 h. «Historias para partirte la caja». Contacontes per a públic 
familiar. Amb Fran Pintadera. 
Narració en castellà.
Plaça de l’Ajuntament.

13 h. Racons de contes. «La bruixa Celestina». Si et trobes amb 
Celestina, bruixa i endevinadora, potser et contarà alguna història o et 
donarà la bona ventura.... Per a tots públics. Amb Ángeles Carmona.
Narració en castellà.
Passeig Mediterrani i Passeig Sant Pere. 

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. Casc antic.
 
18 h. «Les disfreses Encontades». Contacontes per a públic familiar. 
Amb Sandra Rossi.
Narració en  valencià.
Plaça de la Cantereria (Bellaguarda)

19 h. Racons de contes: «Sherezade». La mítica Sherezade pot 
aparèixer en qualsevol racó per a contar-te alguna de les seues his-
tòries. Per a tots públics. Amb Ángeles Carmona.
Narració en castellà.
Casc antic.

19.30 h. A la voreta la mar: «La maleta de Jordiet». Contacontes 
per a públic familiar amb El Gran Jordiet. 
Narració en valencià.
Passeig Mediterrani – Platja de l’Espigó.

21 h.  «El elefante que perdió su ojo». Narració de contes per a 
adults. Amb Boniface Ofogo.
Narració en  castellà.
Plaça de l’Aigua.

24 h.  OFF Encontes: “Nit de paraules”. Narració de contes per a 
adults.  Amb els narradors i les narradores participants a l’Encontes.
Narracions en valencià i castellà.
Espai Trobarte, avinguda. València, 16.

DIUMENGE 20 DE MAIG
13 h. Vermut de contes. Narració de contes a l’hora del vermut. Per a tots 
els públics. Amb els narradors i les narradores participants a l’Encontes.
Narracions en valencià i castellà.
Rest. Ca Toni, carrer Retor Llinares, 2
Altea la Vella. 

18 h. Marató de contes: Històries del meu poble, narració de con-
tes per a públic familiar a càrrec de gent d’Altea i narradors i narrado-
res 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 Patata (Comunitat Valenciana).
•  Ángeles Carmona (Castella la Manxa).
•  Boniface Ofogo (Camerún).
•  El Gran Jordiet (Comunitat Valenciana).
•  Fran Pintadera (Comunitat Valenciana).
•  Mercè Rubí (Catalunya).
•  Proyecto Caravana (Aragó).
•  Sandra Rossi (Argentina)

DIRECCIÓ i COORDINACIÓ:
Blai Senabre i Ribes (Aktes Teatre)

ORGANITZA:

cOL·LABORA:


