3r MERCAT DEL CONTE INFANTIL
· BALAGUER ·
DIUMENGE 15 D’ABRIL DE 2018
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PLAÇA DEL CEI
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Espai central del mercat. Hi trobareu: el punt d’informació,
els espectacles d’inauguració i cloenda, l’entrega de premis,
diferents tallers.
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SALA ESPECTACLES PER NADONS
Zona lectura familiar, aparcament per a cotxets i lavabos d’ús públic.

CARRERS VELLUTERS, FRANCH I ESCALA
Espectacles per a infants de més de 4 anys.

LAPALLAVACARA

CARRER SANT PERE

Zona de jocs per a infants de 0 a 6 anys.

Parades d’artesans, llibreters i editors.
Camerino de maquillatge.

PLAÇA DEL POU

Zona Bar-Restaurant

Espai de jocs en família.

Activitats prèvies
Dimecres 11 d'abril de 10 a 14 h

Jornada professional

III Certamen de narrativa breu

"El laboratori dels laboratoris"
a càrrec de Marta Roig.

Adreçat a infants i joves de 12 a 17 anys.
Les narracions es publicaran en un llibre solidari
que es presentarà en el marc de l’Encontats 2019.

Dissabte 14 d'abril de 17 a 20 h

II Concurs de Fotoreclam

Tallers d'il·lustradors

Consulteu la programació d’aquests
tallers al web encontats.balaguer.cat.

Poden participar-hi tots els centres educatius de
Balaguer. Els fotoreclams estaran exposats durant
el dia 15 en els diferents espais de celebració de
l’Encontats.

Més info: encontats.balaguer.cat
Organitza:

Col·labora:

Què fem?

Espectacles
nadons

a les 10.30 h

a les 12 h

Plaça del CEI

Sala del CEI

INAUGURACIÓ

ESPECTACLE
PER NADONS

ENTREGA DE PREMIS
del II concurs de
Fotoreclam i
presentació del llibre
de l’Encontats 2017

a les 11 h

“El cargol i
l’herbeta de poniol”
a càrrec
d’Umpalumpa

a les 13 h

Plaça del CEI

Sala del CEI

ESPECTACLE
INAUGURAL

ESPECTACLE
PER NADONS

“El carrocontes”
de Traüt companyia
d’espectacles

a les 16 h

“El Cuc i la Cuca”
a càrrec de
Mon Mas

a les 17 h

Plaça del CEI

Sala del CEI

Actuacióde la
Colla Gegantera
i Grallera de Balguer
acompanyant
Els Contes de la
Maria Bullfarines
a càrrec del
Museu de la Noguera

ESPECTACLE
PER NADONS

a les 19 h

“El cargol i
l’herbeta de poniol”
a càrrec
d’Umpalumpa

a les 18 h

Plaça del CEI

Sala del CEI

ESPECTACLE
DE CLOENDA

ESPECTACLE
PER NADONS

“Ai rateta, rateta”
d’El Replà Produccions

“El Cuc i la Cuca”
a càrrec de
Mon Mas

Espectacles
a les 12,30 h
Carrer Escala

Taers
d’11 a 20 h

“El xuixo i altres
llegendes de Girona”
a càrrec de Vadecontes

Carrer Sant Pere
CAMERINO DE
MAQUILLATGE
a càrrec d’El Burro
dels jocs

a les 12,30 h

de 11.30 a 14 h

+ 4 anys

Carrer Velluters
+ 4 anys

“Contes de pa
amb vi i sucre”
a càrrec d’Umpalumpa

a les 13,30 h

Carrer Franch
+ 4 anys

“Un circ de contes”
a càrrec de
Fes-t’ho com vulguis

a les 13,30 h
Carrer Escala
+ 4 anys

“Contes a granel”
a càrrec Roser Ros de
Tantàgora Serveis Cultural

a les 17 h

Carrer Escala
+ 4 anys

“El xuixo i altres
llegendes de Girona”
a càrrec de Vadecontes

a les 17 h

Carrer Velluters
+ 4 anys

“Contes de pa
amb vi i sucre”
a càrrec d’Umpalumpa

a les 18 h

Carrer Franch
+ 4 anys

“Un circ de contes”
a càrrec de
Fes-t’ho com vulguis

a les 18 h

Carrer Escala
+ 4 anys

“Contes a granel”
a càrrec Roser Ros de
Tantàgora Serveis Cultural

3r Concurs Instagram Encontats
* Mostra’ns la teva visió de l’Encontats i penja les fotos
a Instagram amb l’etiqueta #encontatsBLG18
* Tens temps de pujar les teves fotos fins el dimarts 17 d’abril
* Hi haurà premis per a les 3 millors fotografies!
Consulta les bases a encontats.balaguer.cat

Al CEI
LECTURES A LA RÀDIO
a càrrec de
Ràdio Balaguer

de 12 a 14 h
A la plaça del CEI
MANUALITATS

a càrrec de la Colla
Gegantera i Grallera
de Balaguer

de 16 a 18 h
A la plaça del CEI
MANUALITATS
a càrrec de
Solaç

Juguem?
d’11,30 a 19,30 h

A la plaça del Pou
ESPAI DE JOCS FAMILIAR
“Fes-te gran”
a càrrec de Quiràlia

d’11,30 a 19,30 h

A Lapallavacara
ESPAI DE JOCS
PER A NADONS
“Som petits” de 0 a 6 anys
a càrrec de Quiràlia

EXPOSICIÓ
plaça del CEI
Francesc Infante
PARAULES
DIBUIXADES
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