
CONTES A 
LES PLACES
Juny - juliol de 2018

Centre Cívic Matas i Ramis

Què passarà quan els diferents 
animals col·laborin per fer un bosc 
millor? És possible que el llop ajudi a la 
caputxeta sense demanar-li res a canvi? 
I si provem de fer una peli entre tots, 
serà fàcil?

La resposta a alguna d’aquestes preguntes 
és possible que la trobeu en el Contes a les 
Places d’enguany, resoldrem aquests enig-
mes i més mentre  aprenem a respectar 
les idees dels altres i a ajudar als 
companys si és necessari.

VINE I 
T’EXPLICAREM 
UN CONTE!

Plaça Eivissa / Plaça Bacardí 
Dimecres 27 de juny, 
4 i 11 de juliol
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Organitzen: 
Biblioteca Horta-Can Mariner 
i Centre Cívic Matas i Ramis

Espectacles Gratuïts
En cas de pluja les sessions 
es realitzaran al CC Matas i Ramis  
(Feliu i Codina, 20)

Dimecres 27 de juny a les 19 h 
Plaça d’Eivissa

ANIMALS GENS ANIMALS

Contes d’amics d’arreu, coses que fan els pingüins, 
les formigues, els elefants, els animals en general, 
que les fan junts i que els fan estar millor a tots, con-
tes pel treball en equip, la bondat i la colla.
Conta contes: Carles Alcoy 
Idioma: català

Dimecres 4 de juliol a les 19 h 
Plaça Bacardí

CONTES SOLIDARIS 

Què passaria si els personatges clàssics dels contes 
cooperessin per un objectiu comú? El llop i la caput-
xeta podrien treballar plegats? I la bruixa amb en 
Hänsel i Gretel? Tot això i molt més en una sessió de 
contes inclusiva i participativa.
Conta contes: Vivim del Cuentu 
Idioma: català

Dimecres 11 de juliol a les 19 h
Plaça d’Eivissa 

CONTE DE CINEMA

En Jeep ens convida a jugar i viure l’aventura d’un ro-
datge en equip. Entre tots, petits grans, tots... viurem 
un bon moment per gaudir i compartir. Rodem... Aten-
ció... Silenci... Llums... Càmera... Acció! Un joc i exer-
cici d’imaginació per entendre la complexitat del món 
del cinema, on el treball en equip és cabdal.
Conta contes: Jeep Gasulla  
Idioma: català


