IGUALTAT
POESIA
EMPATIA
RESPECTE

POETICONTES
PER A NENES I NENS

IGUALTAT
POESIA
EMPATIA
POETICONTES
RESPECTE
Com seria el món amb menys
etiquetes i deﬁnicions?
Com serien els nens i les nenes si
no haguessin de comportar-se com
s’espera d’ells o elles?
Un conta contes que inventa històries inabastables
i una poeta que somia versos sense colors es troben a
l'escenari per transmetre al seu petit gran públic tot el
seu entusiasme… El problema és que el conta contes
és una mica desastre i la poeta un xic massa mandona,
però tots dos trobaran la fórmula per conﬂuir en una
cosa que tenen en comú: l'amor per les paraules.
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Poeticontes és un espectacle que parla de la diversitat,
empatia i igualtat amb una perspectiva de gènere
adaptada al públic infantil. Tots dos actors utilitzen el
seu enginy i la seva complicitat per mostrar als més
petits que la poesia i la narració són eines que ens
poden acostar a través de l'amor i del respecte, sigui
quin sigui el gènere, el color, la procedència o les
creences de l’altre.
Espectacle a càrrec de Gemma Almagro, poetessa
inﬂexible i mestretites, i Xavi Demelo, narrador
gamberro i impuntual.
Per a nenes i nens a partir de 3 - 4 anys
Duració aproximada 45 – 50 min.
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