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S'engega una setmana dedicada als contes | Programació

Dimecres 15 d'octubre de 2003
El proper dissabte, 18 d'octubre, a la Biblioteca Municipal Antoni Tort de Castellar
del Vallès, es donarà tret de sortida a una setmana dedicada a homenatjar el conte.
Sota el títol “La setmana del conte” tindrà lloc, durant set dies i a diferents espais de
Castellar, tot un reguitzell d'activitats i actes que giraran al voltant del conte. Segons
Gabi Ruiz, portaveu de Xarxa, entitat que juntament amb la Biblioteca Municipal,
Ludoteca Les Tres Moreres, ludoteca la Taca i l'Ajuntament ha organitzat aquest
esdeveniment, ha afirmat que "el conte és prou important a tots els nivells i
vessants com perquè se li dediqui una edició especial com és una setmana
monogràfica". El dissabte, 18, a les 11.00 h, a la Biblioteca Antoni Tort, s'iniciarà
aquesta setmana monogràfica amb l'hora del conte infantil de la rondallaire Laura
Girbau. També tindrà lloc una exposició al Vestíbul de l'Ateneu, on s'hi aplegaran
tot d'objectes i llibres que giraran al voltant del conte. Ruiz ha afirmat que "es
donarà a cabuda a rondalles d'arreu del món, perquè considerem que el conte
és universal". L'exposició es podrà veure fins el dissabte, 25 d'octubre. Seran
forces els rondallaires, que durant aquests dies, es passejaran per Castellar. Noms
com Cesc Serrat, que a banda de narrar contes també endegarà un curset dirigit als
més adults de com explicar rondalles, Carme Serra, Rosa Fité, Pau Tarruell, entre
d'altres explicaran les seves narracions particulars "tots ells ja fa temps que s'hi
dediquen, tenen molta qualitat i això ens fa suposar que tot anirà molt bé"ha
afirmat Ruiz. El diumenge, 26 d'octubre, últim dia de la setmana monogràfica,
tindrà lloc una activitat programada sota el títol “L'hora solidària del conte”. Al llarg
de tot el matí, i damunt de l'escenari de l'Auditori, hi desfilaran un seguit de
rondallaires, entre professionals de la narració, persones que hagin fet el curset i
personalitats representatives de la societat castellerenca, amb l'objectiu d'explicar
contes. La recaptació feta es donarà a Via Solidària i d'aquesta manera s'ajudarà
amb els seus projectes endegats. Programació Setmana del Conte
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