Esporles, 9 d’abril de 2019.

JA ESTAN A LA VENDA LES ENTRADES PER LA 4t EDICIÓ DEL FESTIVAL
INTERNACIONAL DEL CONTE CONTESPORLES 2019
Es poden adquirir a la nova web www.contesporles.com a on també es poden
consultar totes les activitats programades
Ja es poden adquirir els entrades per la 4t Edició del Festival Internacional del Conte
Contesporles 2019, que es celebrarà durant el cap de setmana dels dies 4 i 5 de maig
a Esporles. Les entrades es poden comprar a través de la nova pàgina web del Festival
www.contesporles.com. Al web, s’hi poden consultar, també, totes les activitats
programades en el marc d’aquest esdeveniment.
Els Contesporles 2019 arriba ben carregat d’activitats per a persones de totes les
edats, de 0 a 99 anys. En total, hi ha programades més de 70 activitats, entre les que
destaquen 37 sessions de contacontes per a infants, nins i joves; així com contes per a
famílies i per adults; teatre, excursions i activitats diverses com cercaviles, jocs,
paradetes de llibres, concerts i exposicions.
Els preus de les entrades oscil·len entre els 2 euros i els 5,5 euros, en funció de
l’activitat.

El Contesporles és de caràcter biennal i té com a element central el conte, que es
combina amb altres manifestacions artístiques i culturals com ara el teatre, la música,
les arts plàstiques, la gastronomia o l’excursionisme.
El Festival s’adreça als infants i joves per tal d’estimular el seu gust per la lectura i la
creativitat literària i artística, però també als adults, ja que es preveuen activitats
específiques per a aquest públic, així com altres adreçades a les famílies.
L’escenari del Festival Internacional del Conte és tot el poble d’Esporles i el seu
entorn: espais públics (places, carrers, Casa del Poble, sales d’actes i exposicions, etc.);
comercials (bars, restaurants o botigues); i privats (cases, patis, tallers artístics...)
Com a novetat d’enguany: augmenten les sessions dutes a terme al carrer; hi ha més
presència de música relacionada amb els contes; i s’ha aconseguit una major
implicació dels centres educatius d’Esporles, a on la setmana abans del Festival es
duran activitats relacionades amb ell.
La llengua vehicular és el català però hi haurà activitats en castellà, anglès, japonès i
swahili. També hi haurà sessions interpretades amb llengua de signes.
Aquesta iniciativa és possible gràcies, sobretot, al treball organitzatiu d’un centenar de
voluntaris i a la generositat dels contacontes i artistes que hi participen. El Festival és
promogut i organitzat per l’Associació Cultural Contesporles i compta amb el suport de
l’Ajuntament d’Esporles, el Consell de Mallorca, el Govern Balear i la Fundació Guillem
Cifre de Colonya, entre d’altres organismes i entitats.

* Per a més informació i per a organitzar possibles entrevistes als organitzadors i participants:
contesporlesfest@gmail.com

