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Espai central del mercat. Hi trobareu: el punt d’informació, els
espectacles d’inauguració i cloenda, l’espai jove, les presentacions
de llibres, l’entrega de premis, els il·lustradors, diferents tallers,
descens de ràpel i geocaching de conte.
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CARRERS VELLUTERS, FRANCH I ESCALA
Espai de Contacontes per a infants de més de 4 anys.

LAPALLAVACARA

Parades d’artesans, llibreters i editors.

Zona de jocs per a infants de 0 a 3 anys,
aparcament per a cotxets i lavabos d’ús públic.
Acull la Jornada professional.

PLAÇA DEL POU

PLAÇA DE SANT SALVADOR

Espai de jocs en família i taller de
maquillatge.

Contacontes per a infants d’1 a 3 anys
i zona de bar-restaurant.

CARRER SANT PERE

Activitats prèvies

Del 29 de març a l'11 d'abril exposició de dibuixos de Chanti, a la Sala d'Exposicions de l'Ajuntament de Balaguer.
Divendres 31 de març, a 2/4 de 7 de la tarda a la sala d’exposicions de l'Ajuntament, presentació del llibre “Gran i petit”,
de Santiago González Riga “Chanti”, de Pagès Editors.
Dissabte 1 d’abril a les 10 del matí Taller de booktrailers per a joves, a càrrec d’Albert Bové, a la Biblioteca.
Places limitades prèvia inscripció.
II Concurs de narrativa Encontats per a joves de 12 a 17 anys.
I Concurs de Photocall Encontats adreçat a centres educatius de la ciutat.
I Concurs de dibuix “Balaguer, el conte més gran del món” adreçat a alumnes de P2 fins a ESO
dels centres educatius de la comarca.
Organitza:

Col·labora:

Què fem?

Contacontes

Tallers

10.30 h

de 11 a 19 h

de 12 a 19 h

INAUGURACIÓ
ENTREGA DE PREMIS
dels concursos de
dibuix i de photocall
11 h

CONTACONTES
“Passeu, passeu”
de Fes-t’ho com vulguis
- 3 anys

Juguem?
d’11 a 20 h

TALLER
MAQUILLATGE
DE FANTASIA
de Fènix Art

JOCS GEGANTS
“Els amics d’en Crusó”
de Tocs de Fusta
+ 4 anys

d’11 a 14 h

d’11 a 20 h

12.30 h

16 a 18 h

ESPECTACLE INAUGURAL
“El secret del pirata”
de Sandra Rossi
Familiar

CARRER ESCALA
CONTACONTES
“Com la sal”
de Sílvia Palazón
+ 4 anys

TALLER DE BOOKTRAILER
d’Albert Bové
+ 12 anys

12 h

12.30 h

d’12 a 14 h

GEOCACHING
DE CONTE
Familiar
d’11 a 14 h

15.30 a 19.30 h

RUA
(sortida des del CEI)
“La màgia del despertar”
de Ficticis

CARRER VELLUTERS
CONTACONTES
“Contes d’arreu del món”
de Joan Boher
+ 4 anys

TALLER
“Lectures a la ràdio”
de Ràdio Balaguer
+ 8 anys

13 h

13.30 h

CARRER FRANCH
CONTACONTES
“Conte improvisat”
de Mai Tant Teatre
+ 4 anys

12 h

de 16 a 19 h

TALLER
“El Patufet i les tradicions”
de Cossetània Edicions
de 3 a 10 anys

DESCENS DE RÀPEL
de Balaguer Jove
+ 8 anys

17 h

13.15 h

XERRADA
de l’il·lustrador
Chanti
16 h
RUA ESPECTACLE
(sortida des del CEI)
“Transhumància”
de XipXap
i visita teatralitzada
pel centre històric,
a càrrec del
Museu de la Noguera

18 h

PRESENTACIÓ
DEL LLIBRE
ENCONTATS 2016
i projecció de booktrailer

CARRER FRANCH
CONTACONTES
“Conte improvisat”
de Mai Tant Teatre
+ 4 anys

TALLER
“Contes en moviment”
de Sempreviva
Familiar

18 h

de 16 a 17.30 h

CARRER VELLUTERS
CONTACONTES
“Contes d’arreu del món”
de Joan Boher
+ 4 anys

TALLER
“Robolab”
a càrrec de Mireia Barés
De 4 a 7 anys

18 h

de 16 a 17.30 h

CARRER ESCALA
CONTACONTES
“Com la sal”
de Sílvia Palazón
+ 4 anys

19 h

ESPECTACLE
DE CLOENDA
“Riallades” d’El Pot Petit
Familiar

TALLER
“Creació de personatges”
còmic per a nens i nenes
de 8 a 12 anys
a càrrec de Ramon Mayals

tot el dia

Il·lustrem el llibre
solidari de l’Encontats

2n Concurs Instagram
Mostra’ns la teva visió de l’Encontats i penja les fotos
a Instagram amb l’etiqueta #encontatsBLG
Tens temps de pujar les teves fotos fins el dimarts
4 d’abril a les 12 de la nit.
Hi haurà premis per a les 3 millors fotografies!
Consulta les bases a encontats.balaguer.cat

Jornada professional
10:45

Trobada al punt d’informació del CEI.
Xerrada “Els il•lustrats: què, quins i com” a càrrec de Carme Pardo.
12:30 Presentació de l’obra de Chanti, il•lustrador del llibre
“Gran i petit” de Pagès Editors
12:45 Presentació de novetats a càrrec de les editorials.
11:00

A més, durant tot el dia podreu gaudir de presentacions de llibres, tallers,
i altres activitats que podeu consultar al web encontats.balaguer.cat.

ESPAI DE JOCS
PER A BEBÈS
- 3 anys

Exposicions

EXPOSICIÓ
LETAMENDI
“Dibuixos de conte”

EXPOSICIÓ

“La màgia del despertar”
de Ficticis

EXPOSICIÓ
“La nit”

del Consell Català
del Llibre per a
infants i joves

tot el dia

pel carrer

F rancesc Borràs

“Balaguer, el conte
més gran del món”
Exposició dels dibuixos
presentats al concurs
de dibuix de
l’Encontats 2017
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