
Do 14 de marzo ao 5 de abril
Pazo da Cultura de Pontevedra

www.salondolibro.org

XV Salón do Libro
INFANTIL E XUVENIL DE PONTEVEDRA

Le
vírt

ete
!

no Saló
n do Libroedición

especial



O noso agradecemento especial a todos aqueles 
escritores e escritoras que contribúen a achegar 
a literatura infantil e xuvenil a todos os públicos, 
especialmente a:

Homenaxeados nas pasadas edicións do Salón do Libro

María Victoria Moreno
Xosé Neira Vilas e Anisia Miranda

Bernardino Graña
Xabier P. Docampo

Agustín Fernández Paz
Fina Casalderrey

Paco Martín
Gloria Sánchez

Marilar Aleixandre



HORARIO
As exposicións e instalacións 
permanecerán abertas ao público xeral 
ata o 5 de abril de 2014

De luns a venres:
De 17.00 a 20.30 h
Os sábados e domingos:
De 11.00 a 14.00 e de 17.00 a 20.30 h

Do 14 de marzo ao 5 de abril
Pazo da Cultura de Pontevedra

www.salondolibro.org

XV Salón do Libro
INFANTIL E XUVENIL DE PONTEVEDRA



só no
salón

PROGRAMA DE 
ACTOS

VENRES 14 de marzo

18.00 h
A casiña de chocolate
Orquestra Filharmónica Cidade de Pontevedra

Narración con música e proxección das imaxes
do conto de Hansel e Gretel de OQO Editora.

AUDITORIO DO PAZO DA CULTURA
A partir de 6 anos. Prezo: 3 euros

19.00 h  
Inauguración da XV edición do Salón 
Cos nenos e nenas do CEIP San Martiño e CEIP Parada 
de Campañó e a presenza dos Chés Antuá de la Sardiní, 
Philip de Toucignom e Fransuá de la Berenxem de Teatro 
Ghazafelhos. Contacontos con Pavís Pavós.

SÁBADO 15 de marzo

11.30 h
De oca a oca e... como porque me toca
Pepa Martín, mariscadora de contos

Contacontos dinámico. Cata de contos coas ferramentas 
naturais: os cinco sentidos.

Público familiar

11.30 h
Obradoiro-Show. Planea a túa festa!
Editorial Ouvirmos

Queres ser o anfitrión dunha divertida festa con convites 
e pratos deliciosos? Baseado no libro: Menús para festas.

Público familiar. A partir de 6 anos. Prazas limitadas (50)

12.30 h
Cantos animais
Susa Herrera

Novo libro-disco presentado polo cuarteto As comadres, 
con Susa Herrera, Merchy Rozas, Teresa Gómez e Lara 
Expósito.

AUDITORIO DO PAZO DA CULTURA
Público familiar. Entrada libre ata completar cabida

17.30 h
De oca a oca e... como porque me toca
Pepa Martín, mariscadora de contos

Contacontos dinámico. Cata de contos coas ferramentas 
naturais: os cinco sentidos.

Público familiar



18.00 h
Contacontos. Comendo Contos
Andrea Bayer

Prenderemos os fogóns para cociñar os contos que 
farán as delicias de pequenos e grandes.

A partir de 3 anos

18.30 h
Merenda con pan de millo
Migallas Teatro

Baseado no libro-disco Pan de millo, esta actuación 
combina cancións e narración oral co proceso de 
elaboración do pan de millo como fío conductor.

Público familiar

DOMINGO 16 de marzo

11.30 h
De oca a oca e... como porque me toca
Pepa Martín, mariscadora de contos

Contacontos dinámico. Cata de contos coas ferramentas 
naturais: os cinco sentidos.

Público familiar

De 11.30 a 13.30 h
Obradoiro. Doce Europa
OQO Editora

Percorrido a través da gastronomía galega, polaca e 
portuguesa. Actividade plástica cun final moi doce...

CAFETARÍA DO PAZO DA CULTURA
Público familiar. De 5 a 8 anos. Inscrición previa (máximo 8 familias)

12.00 h
“O coelliño branco” e “A casa dos gatos”
Aula infantil de teatro e contos de Tomeza. Dirixida por 
Baobab Teatro

A aula infantil de Tomeza faranos gozar cunha posta en 
escena de dous contos clásicos.

AUDITORIO DO PAZO DA CULTURA
Público familiar. Entrada libre ata completar cabida

17.30 h
De oca a oca e... como porque me toca
Pepa Martín, mariscadora de contos

Contacontos dinámico. Cata de contos coas ferramentas 
naturais: os cinco sentidos.

Público familiar

18.00 h 
Contacontos. Comendo Contos
Andrea Bayer

Prenderemos os fogóns para cociñar os contos que 
farán as delicias de pequenos e grandes.

A partir de 3 anos



18.30 h
Pan de Millo
Migallas Teatro

Espectáculo baseado no libro-disco Pan de millo, 
editado por Kalandraka. 

AUDITORIO DO PAZO DA CULTURA
Público familiar. Prezo: 3 euros

LUNS 17 de marzo

De 17.30 a 19.00 h
Obradoiro. Unha mesa de contos
Pepa Martín, mariscadora de contos

Aprenderemos a arte do protocolo na mesa e faremos 
un mantel.

A partir de 7 anos
Incrición previa. Prazas limitadas (25)

18.30 h 
O meu marabilloso sombreiro
Edicións do Cumio

Conto xaponés de Akiko Ishihara, traducido ao galego 
e ilustrado por Suevia Sobral. Cantigas en xaponés e 
galego combinadas con teatriño de KAMISHIBAI.

Público familiar. De 3 a 8 anos

MARTES 18 de marzo

De 17.30 a 19.00 h
Taller de pocións de transformación
Iratxe López de Munáin

Aprenderemos todos os segredos das pocións máxicas 
da bruxa de Hansel e Gretel.

A partir de 9 anos. Prazas limitadas. Inscrición previa (25)

18.30 h
Presentación. La Guarida Editorial
El sueño de una marioneta de Fernando Rubio e El 
utopífono de Aurora Rúa

19.30 h
ENTREGA do PREMIO Europeo “Cociña de 
contos” á mellor proposta de ilustración de “Hansel e 
Gretel”

MÉRCORES 19 de marzo

17.30 h
Obradoiro. De comer, de cantar e de contar
Antón Castro (músico de Fuxan os Ventos)

Culleres, mesas, tazas… son as personaxes desta historia 
de comer, contar e cantar.

Público familiar



De 17.30 a 19.00 h
Obradoiro. Contos e Chocolate
OQO Editora

A partir do conto de Hansel e Gretel recrearemos a casa 
da bruxa... con chocolate!

CAFETARÍA DO PAZO DA CULTURA
De 5 a 8 anos. Inscrición previa. Prazas limitadas (15)

18.00 h
Contacontos. Contos que alimentan
Raquel Queizás (Queliña)

Menú degustación de contos con culler, a lume lento e 
sobremesas de risas e sustos.

Público familiar

XOVES 20 de marzo

De 17.30 a 19.00 h
Obradoiro. Coas mans na masa
OQO Editora 

Recrearemos con masa de pan as personaxes do conto 
Maruxa, baseado nunha canción tradicional polaca.

CAFETARÍA DO PAZO DA CULTURA
De 6 a 9 anos. Inscrición previa. Prazas limitadas (15)

18.00 h 
Contacontos. O pescador de contos e a 
xacia Luviñas
O Carballo con Botas

Un pescador de contos enriba dun batuxo, unha barca 
tradicional do Miño, ensina a nenas e nenos a pescar e 
cociñar as historias que viven nos ríos.

Público familiar

19.00 h
Concerto Saborosso
Banda de Música de Pontevedra e Antón Castro (músico 
de Fuxan os Ventos)

Un concerto no que os protagonistas
serán culleres, coitelos, tazas…

TEATRO PRINCIPAL. Prezo: 3 euros

VENRES 21 de marzo

17.30 h
Animación á lectura. La Cocina de los 
Monstruos
Editorial Planeta

Colección: La Cocina de los Monstruos.
Baseado no libro Macarrones
con zombi.

De 6 e 8 anos 

só no
salón



18.00 h
Obradoiro. Que se coce nos pucheiros?
Pepe Solla

Da man dun dos máis prestixiosos chefs, coñeceremos 
os segredos que agochan os pucheiros.

SALÓN DE ACTOS DO PAZO DA CULTURA
Público familiar. Entrada libre ata completar cabida

18.30 h
Contocontos. Contos que alimentan
Raquel Queizás (Queliña)

Menú degustación de contos con culler, a lume lento e 
sobremesas de risas e sustos.

Público familiar

SÁBADO 22 de marzo

11.30 h
Por que música para bebés? Bases teóricas. 
Que repertorios? Que instrumentos? 
Paulo Lameiro

Conferencia para profesionais da educación. 

SALÓN DE ACTOS
Entrada libre ata completar cabida

De 11.00 a 14.00 h
Xogo interactivo. Un día no mercado
ETL Paspallás

Recrearemos un mercado con diferentes postos onde os 
nenos e nenas representarán diferentes roles. 

11.30 h
Obradoiro. ÑAMM!!
Babaluva Títeres

Construiremos títeres con alimentos.

De 6 a 14 anos. Prazas limitadas (20)

12.30 h
Contacontos. Contos que alimentan
Raquel Queizás (Queliña)

Menú degustación de contos con culler, a lume lento e 
sobremesas de risas e sustos.

Público familiar

17.30 h
Taller para familias con bebés. “Berço das 
artes que cozinham contos e cantos” 
Paulo Lameiro e Inesa Markava

SALA DE OBRADORIOS DO PAZO DA CULTURA
De 0 a 18 meses
Prazas limitadas (45 persoas: 15 bebés acompañados por dous adultos)
Retirada de entradas ás 17.00 h



17.30 h
Obradoiro. ÑAMM!!
Babaluva Títeres

Construiremos títeres con alimentos.

De 6 a 14 anos
Prazas limitadas (20)

17.30 h
Contacontos. Contos que alimentan
Raquel Queizás (Queliña)

Menú degustación de contos con culler, a lume lento e 
sobremesas de risas e sustos.

Público familiar

18.00 h
Obradoiro. Que se coce nos pucheiros?
Pepe Solla

Da man dun dos máis prestixiosos chefs, coñeceremos 
os segredos que agochan os pucheiros.

SALÓN DE ACTOS DO PAZO DA CULTURA
Público familiar. Entrada libre ata completar cabida

18.30 h
Sopa de notas
Orquestra Cámara de Lira e Escola de Danza Deborah

Concerto con moitas sorpresas musicais.

AUDITORIO DO PAZO DA CULTURA
Público familiar. Entrada libre ata completar cabida

DOMINGO 23 de marzo

De 11.30 a 13.30 h
Obradoiro. Personaxes de azucre
Daniel Diéguez

Deseñaremos e crearemos figuras en pasta de azucre. 

Público familiar. Prazas limitadas (10 grupos)

12.00 h
Ciclo cine infantil. Sergeant Pepper

Película en versión orixinal. Singular posta en escena 
da actriz Iria Pinheiro que dobrará a película en directo, 
interpretando as voces de cada personaxe.

SALÓN DE ACTOS DO PAZO DA CULTURA
Público familiar. De 6 a 10 anos
Entrada libre ata completar cabida

12.00 h 
Contacontos. Contos que alimentan
Raquel Queizás (Queliña)

Menú degustación: contos con culler,
contos a lume lento e sobremesas
de risas e sustos.

Público familiar

só no
salón



11.00 h
Saborear os sons dos livros
Paulo Lameiro

Os sons dos libros e os sons das palabras.
O papel que se toca, que se cheira e se saborea.

ESCENARIO DO AUDITORIO DO PAZO DA CULTURA
Prezo único: 6 euros (gastos de tramitación incluídos)
Venda anticipada en servinova.com ata esgotar localidades; de non esgotarse, 
na billeteira do Pazo da Cultura (1 h antes)
Prazas limitadas (70 bebés acompañados por dous adultos)

12.30 h
Saborear os sons dos livros
Paulo Lameiro

Os sons dos libros e os sons das palabras. 
O papel que se toca, que se cheira e se saborea.

ESCENARIO DO AUDITORIO DO PAZO DA CULTURA
Prezo único: 6 euros (gastos de tramitación incluídos)
Venda anticipada en servinova.com ata esgotar localidades; de non esgotarse, 
na billeteira do Pazo da Cultura (1 h antes)
Prazas limitadas (70 bebés acompañados por dous adultos)

12.30 h 
Obradoiro. ÑAMM!!
Babaluva Títeres

Construiremos títeres con alimentos.

De 6 a 14 anos. Prazas limitadas (20)

17.30 h 
Obradoiro. ÑAMM!!
Babaluva Títeres

Construiremos títeres con alimentos.

De 6 a 14 anos. Prazas limitadas (20)

18.00 h
Ciclo cine infantil. A conferencia dos 
animais

Película de animación en versión orixinal. Singular posta 
en escena da actriz Iria Pinheiro que dobrará a película 
en directo, interpretando as voces de cada personaxe.

SALÓN DE ACTOS DO PAZO DA CULTURA 
Público familiar. De 6 a 10 anos. Entrada libre ata completar cabida

18.00 h
Saborear os sons dos livros
Paulo Lameiro

Os sons dos libros e os sons das palabras.
O papel que se toca, que se cheira e se saborea.

ESCENARIO DO AUDITORIO DO PAZO DA CULTURA
Prezo único: 6 euros (gastos de tramitación incluídos)
Venda anticipada en servinova.com ata esgotar localidades; de non esgotarse, 
na billeteira do Pazo da Cultura (1 h antes)
Prazas limitadas (70 bebés acompañados por dous adultos)

só no
salón

só no
salón

só no
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18.30 h 
Contacontos. O pescador de contos e a 
xacia Luviñas
O Carballo con Botas

Un pescador de contos enriba dun batuxo, unha barca 
tradicional do Miño, ensina a nenas e nenos a pescar e 
cociñar as historias que viven nos ríos.

Público familiar

LUNS 24 de marzo

17.30 h
Decoración de galletas cos Megatoxos
Editorial Xerais

Anxo Fariña amosaranos neste obradoiro como decorar 
galletas cos Megatoxos. 

Público familiar. De 6 a 10 anos
Prazas limitadas (15 persoas máis 1 acompañante)

18.30 h
Presentación do proxecto Picapau
Grupo de promoción da lectura da Biblioteca de Monte 
Porreiro

Lectura dun conto. 

A partir de 3 anos

19.00 h
Como facer unha boa sopa de sapo
Talía Teatro

Para ser unha boa bruxa, ou sexa, unha bruxa pérfida e 
malvada, non hai nada como unha boa sopa de sapo.

Público familiar

MARTES 25 de marzo

De 17.00 a 20.00 h
Obradoiro. Coa comida... si se xoga!
OQO Editora

Stop-motion usando alimentos.

De 8 a 12 anos
Inscrición previa. Prazas limitadas (15)

17.30 h
Contacontos. Aventuras na cociña
Trinke Trinke

Os Ratos de Lonxedetodo (Ratos de Biblioteca) son 
grandes afeccionados á lectura. Coidan moito a súa 
alimentación e seguen a máxima clásica: “que os teus 
alimentos sexan as túas menciñas”.

Público familiar. De 4 a 8 anos



só no
salón

18.30 h
A pota que trota
María Lado e Lucía Aldao co Seminario Permanente de 
Jazz

Espectáculo interactivo de teatro e música, baseado no 
libro de OQO Editora A pota que trota. 

AUDITORIO DO PAZO DA CULTURA
A partir de 3 anos. Prezo: 3 euros

MÉRCORES 26 de marzo

De 17.00 a 20.00 h
Xogo interactivo. Un día no mercado
ETL Paspallás

Recrearemos un mercado con diferentes postos onde os 
nenos e nenas representarán diferentes roles. 

17.30 h
Xogos musicais
Edicións o Cumio

Baseado no libro do mestre do folclore Luís Pego 
Finalista dos Premios da Edición (AGE). Premio 
Neira Vilas ao Libro Infantil e Xuvenil 2013. Arrolos, 
coñecemento do corpo, cantigas de contar...

Público familiar

18.30 h
Contacontos. O pescador de contos e a 
xacia Luviñas
O Carballo con Botas

Un pescador de contos enriba dun batuxo, unha barca 
tradicional do Miño, ensina a nenas e nenos a pescar e 
cociñar as historias que viven nos ríos.

Público familiar

XOVES 27 de marzo

17.30 h
Aventuras na cociña
Trinke Trinke

Os Ratos de Lonxedetodo (Ratos de Biblioteca) son 
grandes afeccionados á lectura. Coidan moito a súa 
alimentación e seguen a máxima clásica: “que os teus 
alimentos sexan as túas menciñas”.

Público familiar

De 17.00 a 19.30 h 
Obradoiro. Comendo cores
Rosa Marcos e o alumnado do CIFP Carlos Oroza

Elaboraremos sinxelas receitas baseadas
no libro “Sempre tes que meter o nariz”
de Editorial Xerais.
 
A partir de 8 anos. Prazas limitadas (30)



18.30 h
Presentación do novo libro-disco de Magín 
Blanco: Gatuxo
Editorial Fol

21.00 h
As do peixe
Abrapalabra Creacións Escénicas

Espectáculo de teatro escrito por Cándido Pazó 
baseado nas historias das traballadoras dunha 
conserveira.

AUDITORIO DO PAZO DA CULTURA
Prezo: 8 e 4 euros (estudantes, menores, parados e xubilados; gastos de 
tramitación incluídos). Venda anticipada en servinova.com ata esgotar 
localidades; de non esgotarse, na billeteira do Pazo da Cultura (2 h antes)

VENRES 28 de marzo

De 17.30 a 19.30 h
Obradoiro. Do cadro ao prato
OQO Editora

Achegarémonos a arte e a gastronomía a través da 
creación artística.

De 8 a 12 anos. Incrición previa. Prazas limitadas (20)

17.30 h
Contacontos. O pescador de contos e a 
xacia Luviñas
O Carballo con Botas

Un pescador de contos enriba dun batuxo, unha barca 
tradicional do MIño, ensina a nenas e nenos a pescar e 
cociñar as historias que viven nos ríos.

Público familiar

18.30 h
O menú
Dirixido por Nanette Sánchez

Actuación do coro de 3º grado elemental do 
Conservatorio Profesional de Música Manuel Quiroga.

SALÓN DE ACTOS DO PAZO DA CULTURA
Público familiar. Entrada libre ata completar cabida

SÁBADO 29 de marzo

De 11.00 a 14.00 h
Xogo interactivo. Un día no mercado
ETL Paspallás

Recrearemos un mercado con diferentes postos onde os 
nenos e nenas representarán diferentes roles.

11.00 h
Gatuxo
Magín Blanco

Espectáculo fusión de música, cantigas, teatro, 
contacontos, clown, manipulación de obxectos...

ESCENARIO DO PAZO DA CULTURA. Bebés de 0 a 3 anos. Cabida limitada (100 
persoas). Prezo: 3 euros 

só no
salón
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11.30 h 
Obradoiro. Flores con cookies 
Daniel Diéguez

Deseñaremos e crearemos flores en pasta de galleta. 

De 8 a 11 anos. Prazas limitadas (35)

12.00 h
Obradoiro de ilustración. Certame mundial 
de cociña
Polo correo do vento

Dous nenos preséntanse a un prestixioso concurso de 
cociña que congregará aos mellores cociñeiros.

Público familiar

12.30 h
Gatuxo
Magín Blanco

Espectáculo fusión de música, cantigas, teatro, 
contacontos, clown, manipulación de obxectos...

ESCENARIO DO PAZO DA CULTURA
Bebés de 0 a 3 anos
Cabida limitada (100 persoas). Prezo: 3 euros

12.30 h
Contacontos. Comendo Contos
Andrea Bayer

Prenderemos os fogóns para cociñar os contos que 
farán as delicias de pequenos e grandes.

A partir de 3 anos

De 17.30 a 19.30 h 

Obradoiro. Adiviña a que cheiran as nosas 
hortas?
APEGA (Asociación de produtor@s ecolóxic@s galeg@s) 

Percorreremos os aromas das nosas hortas a través de 
cheiros gardados en envases. Cantos recoñeceremos?

Público familiar. Prazas limitadas (20 por pase). 2 pases de 1 h 

17.30 h 
Contacontos. Certame mundial de cociña
Polo correo do vento

Dous nenos preséntanse a un prestixioso concurso de 
cociña que congregará aos mellores cociñeiros.

Público familiar 

18.00 h
Gatuxo
Magín Blanco

Espectáculo fusión de música, cantigas, teatro, 
contacontos, clown, manipulación de obxectos...

ESCENARIO DO PAZO DA CULTURA
Bebés de 0 a 3 anos. Cabida limitada (100 persoas). Prezo: 3 euros

esTRea

esTRea



DOMINGO 30 de marzo

11.30 h
Obradoiro de ilustración. Gregorio, 
cociñeiro de soños
Polo correo do vento

Gregorio é un cociñeiro moi especial; elabora pratos 
cuns ingredientes máxicos que fan soñar os comensais.

Público familiar 

12.00 h
Ciclo cine infantil
Sesión documental mixta 

· Safari, (10min). Ata dez anos.
· A deus, (4,30min). Ata dez anos.
· Ayla, a nena do tsunami, (15min). + 10 anos.
· Cambio de colexio: o colexio libre, (15min). + 10 anos.
· Xenial! Adrián baila. (15min). + 10 anos.

SALÓN DE ACTOS DO PAZO DA CULTURA
Público familiar. De 6 a 10 anos. Entrada libre ata completar cabida

12.30 h
Contacontos. Comendo Contos
Andrea Bayer

Prenderemos os fogóns para cociñar os contos que 
farán as delicias de pequenos e grandes.

A partir de 3 anos

17.30 h
Contacontos. Gregorio, cociñeiro de soños
Polo correo do vento

Gregorio é un cociñeiro moi especial; elabora pratos 
cuns ingredientes máxicos que fan soñar os comensais.

Público familiar 

17.30 h
Obradoiro. Piruletas de chocolate

Elaboraremos as nosas propias creacións e levarémolas 
a casa.

De 8 a 11 anos. Prazas limitadas (35)

18.30 h
Sopa de sapo
Talía Teatro

Neste espectáculo teatral aprenderemos os mellores 
trucos e segredos das malas artes culinarias.

AUDITORIO DO PAZO DA CULTURA. Público familiar. A partir de 6 anos. 3 euros

LUNS 31 de marzo

17.30 h
Amasando contos
Centros de ensino que participan no Salón virán expoñer 
como fixeron os seus traballos

Público familiar

esTRea



18.30 h
Contacontos. O pescador de contos e a 
xacia Luviñas
O Carballo con Botas

Un pescador de contos enriba dun batuxo, unha barca 
tradicional do Miño, ensina a nenas e nenos a pescar e 
cociñar as historias que viven nos ríos.

Público familiar

MARTES 1 de abril

17.30 h
Obradoiro de banda deseñada. Presentación 
do libro Estudos Tex
Abraham Carreiro. Editorial Meu Conto    

De 7 a 10 anos

18.30 h
Martes
Baobab Teatro 

Martes é un ser espacial e tenlle medo a todo. Pero 
un día algo sucederá e iniciará unha viaxe na que se 
enfrontará aos seus medos.

SALÓN DE ACTOS DO PAZO DA CULTURA. De 0 a 3 anos. 3 euros

18.00 h
Contacontos. Contos que alimentan
Raquel Queizás (Queliña)

Menú degustación: contos con culler, contos a lume 
lento e sobremesas de risas e sustos.

Público familiar

MÉRCORES 2 de abril

De 17.00 a 20.00 h
Obradoiro. Decorando a cociña do salón
ETL Paspallás

Decoraremos “O recuncho da cociña”.

Público familiar

18.00 h
Contacontos. O pescador de contos e a 
xacia Luviñas
O Carballo con Botas

Un pescador de contos enriba dun
batuxo, unha barca tradicional do
Miño, ensina a nenas e nenos a
pescar e cociñar as historias que
viven nos ríos.

Público familiar

esTReaesTRea



18.30 h
Martes
Baobab Teatro 

Martes é un ser espacial e tenlle medo a todo. Pero 
un día algo sucederá e iniciará unha viaxe na que se 
enfrontara aos seus medos.

SALÓN DE ACTOS DO PAZO DA CULTURA
De 0 a 3 anos. 3 euros

XOVES 3 de abril

De 17.00 a 20.00 h
Xogo interactivo. Un día no mercado
ETL Paspallás

Recrearemos un mercado con diferentes postos onde os 
nenos e nenas representarán diferentes roles.

18.00 h
Contacontos. Comendo contos
Andrea Bayer

Prenderemos os fogóns para cociñar os contos que 
farán as delicias de pequenos e grandes.

A partir de 3 anos

21.00 h
Da Vinci tiña razón!
Mofa & Befa, Piti Sanz e Quico Cadaval

Adaptación do espectáculo de teatro de Roland Topor, é 
a obra máis divertida, máis truculenta, máis pérfida, máis 
actual que xamais poderemos ver na televisión.

TEATRO PRINCIPAL
Prezo: 10 euros e 7 euros (estudantes, menores, parados e xubilados)+gastos 
de tramitación
Venda anticipada en servinova.com ata esgotar localidades; de non esgotarse, 
na billeteira do Teatro Principal (1 h antes)

VENRES 4 de abril

17.30 h
Obradoiro. Cociña extraterrestre
Editorial Pata de Peixe

Faremos varias receitas relacionadas co libro Coidado 
Extraterrestres, cociñando postres con cousas verdes.

Público familiar. De 5 a 10 anos
Inscrición previa. Prazas limitadas (30)

18.00 h
Contacontos. O pescador de contos e a 
xacia Luviñas
O Carballo con Botas

Un pescador de contos enriba dun batuxo, unha barca 
tradicional do Miño, ensina a nenas e nenos a pescar e 
cociñar as historias que viven nos ríos.

Público familiar

esTReaesTRea



18.30 h 
Zampón o lambón
Fantoches Baj

Espectáculo de teatro con música en directo no que se 
mesturan actores con figuras grandes.

AUDITORIO DO PAZO DA CULTURA
A partir de 4 anos. 3 euros

SÁBADO 5 de abril

De 11.30 a 13.00 h
Obradoiro. Recetario con portada de contos
VAN divulgación cultural

Cada familia elaborará o seu propio libro de receitas.

Público familiar

12.00 h
Contacontos. O pescador de contos e a 
xacia Luviñas
O Carballo con Botas

Un pescador de contos enriba dun batuxo, unha barca 
tradicional do Miño, ensina a nenas e nenos a pescar e 
cociñar as historias que viven nos ríos.

Público familiar

12.30 h
Os tres tenedores
Presentación do libro-disco

De 17.30 a 19.30 h
Obradoiro. Galletas e contos
Daniel Diéguez

A partir de ilustracións de contos deseñaremos galletas. 

Público familiar. Prazas limitadas (10 grupos)

De 17.30 a 19.00 h
Obradoiro. Recetario con portada de contos
Van divulgación cultural

Cada familia elaborará o seu propio libro de receitas.

Público familiar. Prazas limitadas (10 grupos)

18.30 h
Cocido sinfónico
Os tres tenedores

Espectáculo innovador de teatro, música e humor. 

AUDITORIO DO PAZO DA CULTURA
Público familiar. A partir de 4 anos. 3 euros

esTReaesTRea
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VISITAS 
CONCERTADAS
CON CENTROS ESCOLARES 
PARTICIPANTES

Actividades concertadas exclusivas para centros 
escolares participantes no XV Salón do Libro.

EDUCACIÓN INFANTIL

Do 1 ao 3 de abril ás 10.00 e 12.00 h

Martes
Baobab Teatro

Espectáculo de teatro dirixido por Andrea Bayer.

EDUCACIÓN PRIMARIA

Do 17 ao 24 de marzo

OBRADOIROS

A cociñar historias
Anxo Fariña

Contos exquisitos
VAN divulgación cultural

Como-Komo
Itzíar Ezquieta

A que saben os contos?
Tegra Gómez Pino

De comer, de cantar e de contar
Antón Castro

CONTACONTOS

Historias de bo dente
Pavís Pavós

Contos a pedir de boca
OQO editora

Carballo con Botas

EDUCACIÓN SECUNDARIA

O xoves 27 de marzo ás 10.30 h 

OBRADOIRO

Feitizo de sangue
Editorial Galaxia



ROTEIRO GUIADO
Unha cidade con sabor

Do 25 de marzo ao 4 de abril 
Percorrido polo centro histórico, coñecendo a evolución 
da cidade e deténdonos nos recunchos con máis sabor. 
  
Duración: 1 hora. Dificultade: baixa. A partir de 6 anos
Só para grupos. Require inscrición previa no tel. 986 833 061

ACTIVIDADES 
DE RÚA

MARTES 4 de marzo

17.30 h.
Cociña, ratos, cultura e emocións nos 
álbumes ilustrados
Biblioteca Pública de Pontevedra Antonio Odriozola

Mesa redonda cos editores de A buen paso, Ekaré e 
Thule.

DO MARTES 11 ao XOVES 13 de marzo

Merendando contos

Martes 11 de marzo ás 17.30 h 
Libraría Cronopios. Presentación do libro Y dejó escapar 
sus ojos da autora Teresa Zataraín. Contacontos da 
autora.
Mércores 12 de marzo ás 18.00 h
Libraría Paz. Contacontos con Andrea Bayer.
Xoves 13 de marzo ás 18.00 h
Libraría Seijas. Contacontos con Tareixa Alonso.

DURANTE TODO O SALÓN

Almorzos ilustrados
Manteis ilustrados por Aída Alonso, Alberto García Ariza 
e Iago Araújo (AGPI) repartidos nos establecementos da 
rúa Real, en colaboración coa Asociación Taburete.

Recociña o teu libro
Nos días previos ao Salón liberaranse libros por distintos 
espazos da nosa cidade e polo Pazo da Cultura. 

Arcimboldos: roteiro de escaparates 
saborosos
Inspirados na obra de G. Arcimboldo, oito artistas 
intervirán nos escaparates para crear arte cos produtos 
dos establecementos (Manolo Moldes, Antón Sobral, 
Mirari Urruzola, Miguel Calvo, Martín Toimil, Luis Iglesias, 
Armindo Salgueiro e taller abierto-gestión cultural).

Bocadillo de viñetas
Rúa Real
Intervención nos balcóns da rúa Real, ilustracións de 
Kiko da Silva en colaboración coa Asociación Taburete.



ESPECTÁCULOS
CONCERTADOS CON CENTROS
Para concertar a asistencia a un espectáculo poden 
solicitalo no teléfono 986 833 061

VENRES 14 de marzo

11.30 h
A casiña de chocolate
Orquestra Filharmónica Cidade de Pontevedra
Narración con música e proxección das imaxes
do conto de Hansel e Gretel de OQO Editora.

Recomendado a partir de 6 anos

MARTES 25 de marzo

Ás 10.00 e as 12.00 h
A pota que trota
María Lado e Lucía Aldao co
Seminario Permanente de Jazz
Espectáculo interactivo de teatro e música,
baseado no libro de OQO Editora A pota que trota.

Recomendado a partir de 3 anos

VENRES 28 de marzo

11.00 h
As do peixe
Abrapalabra Creacións Escénicas
Espectáculo de teatro escrito por Cándido Pazó 
baseado nas historias das traballadoras dunha 
conserveira.

Recomendado a partir de 12 anos

LUNS 31 de marzo

11.30 h
Sopa de sapo
Talía Teatro
Neste espectáculo teatral aprenderemos
os mellores trucos e segredos das malas artes culinarias.

Recomendado a partir de 6 anos

XOVES 3 de abril

11.30 h 
Da Vinci tiña razón!
Mofa & Befa, Piti Sanz e Quico Cadaval
Adaptación do espectáculo de teatro de Roland Topor, é 
a obra máis divertida, máis truculenta, máis pérfida, máis 
actual que xamais poderemos ver na televisión.

Recomendado a partir de 15 anos

só no
salón

só no
salón
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OBRADOIROS 
PARA ADULTOS

DO LUNS 31 ao VENRES 4 de abril 

De 18.30 a 20.30 h 

Facendo o conto máis doce
Daniel Diéguez
Repostería creativa.

Pop-up
VAN divulgación cultural
Teoría e práctica do Pop-up.

Comer san=medrar san
N. Floro Andrés Rodríguez e Elena Argüello
Teoría e práctica dunha boa dieta saúdable e prevención 
da obesidade infantil.

Información e inscricións

Pazo da Cultura de Pontevedra
Teléfono 986 833 061
www.salondolibro.org

Prazas limitadas
Inscrición: ata o 28 de marzo

Escolle o traballo do centro de ensino que máis che 
guste e deposita o teu voto na furna situada
no Salón. O gañador terá un recoñecemento

especial na vindeira edición.

pRemio
do público  



EXPOSICIÓNS

NO PAZO DA CULTURA

Traballos dos centros de ensino de Pontevedra e 
comarca

Ambientación xeral do Pazo da Cultura
ETL Paspallás

Espazo autores homenaxeados
Kiko da Silva

Premio Europeo “Cociña de contos” á mellor proposta 
de ilustración de “Hansel e Gretel”
Gañadora: Iratxe López de Munáin

Sopa de letras. Imaxinando un abecedario ilustrado
Alumnado do 2º Curso Mestrado en Libro ilustrado e 
animación audiovisual Universidade de Vigo /Facultade 
de Belas Artes

Cociñando sons
Alumnado do CEIP Parada de Campañó
Coordina Alicia Muíños Sedano

Vestíbulo de acceso ao Salón
A Fame da Escola de Canteiros e Dream of the Rarebit 
Fiend do alumnado de O garaxe Hermético. Escola 
Profesional de Banda Deseñada

Vestíbulo auditorio
Premio Europeo “Cociña de contos” á mellor proposta 
de ilustración de “Hansel e Gretel”. Finalistas

NA GALERíA SARGADELOS

 
Do 11 de marzo ao 4 de abril

A que sabe este libro?
Exposición cedida pola Asociación de Profesionales de 
la Ilustración de Madrid (APIM), organizada para o XXVI 
Salón del Libro Infantil y Juvenil de Madrid.

INSCRICIÓNS NAS ACTIVIDADES

Achégate ao Salón para apuntarte ás actividades que 
requiran inscrición previa, no horario de apertura do 
Salón (luns a venres de 17.00 a 20.30 h, sábados e 
domingos de 11.00 a 14.00 h e de 17.00 a 20.30 h).
Ata esgotar as prazas.



Entidades colaboradoras

Amarante
Asociación de Escritores en Lingua Galega (AELG)

Asociación Galega de Editores
Asociación Galega de Profesionais da Ilustración 

Asociación de Profesionales de la Ilustración de Madrid (APIM)
Asociación Taburete

ASPG 
Banda de Música de Pontevedra

Biblioteca Pública de Pontevedra Antonio Odriozola
Centros de Ensino de Pontevedra e comarca

CIFP Carlos Oroza
Concello de Carballo

Consejo General del Libro
Conservatorio Profesional de Música Manuel Quiroga

Frutería Rosales
Editoriais

Escola de Canteiros
ETL Paspallás

Galería Sargadelos
Juncal Alimentación

Mestrado en Libro ilustrado e animación audiovisual
 Universidade de Vigo /Facultade de Belas Artes

Mímate Delicatessen
La Metro
O Cisne

O Garaxe Hermético. Escola Profesional de Banda Deseñada
Orquestra de Cámara Lira

Orquestra Filharmónica Cidade de Pontevedra
Panadería Acuña

Panadería Campolongo 
Pepe Solla

Renfe
Seminario Permanente de Jazz de Pontevedra

 
Ás librarías Seijas, Paz e Cronopios; 

aos colectivos e tantas persoas que contribúen
a facer realidade este Salón, 

GRAZAS

VENDA DE ENTRADAS
No vestíbulo do Auditorio do Pazo da Cultura

1 hora antes de cada función, agás 
os espéctaculos nos que haxa venda anticipada,

a través de servinova.com
ou no teléfono 902 504 500

 *Ten en conta que para acceder a cada un dos
espectáculos cada persoa debe ter unha entrada

independentemente da súa idade 
 

Salón do Libro Infantil 
e Xuvenil de Pontevedra

www.salondolibro.org
www.pazodacultura.org
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