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Hi ha moltes ganes de Santes, que aquest cap de setmana ja escla-
ten amb tota la seva força. En va ser una bona mostra, i també un gran 

aperitiu, la presentació del conte de Santes 
de Capgròs, que ahir dijous, dia 21, va omplir 
de famílies el pati de Can Marchal, en un 
ambient molt festiu.

Centenars d’infants i adults es van donar 
cita en aquest cèntric espai mataroní per fer-se 
amb un exemplar gratuït del conte ‘L’Ignasi i les 
Santes silencioses’, escrit per Pau Montserrat 
i il·lustrat per Beni Dosrius. L’acte va tenir lloc 
en el marc també del Nosaltres, el Festival 
d’estiu de Mataró, i va servir perquè els nens i 
nenes coneguessin més detalls d’una història 
molt especial, la de l’Ignasi, un noi sord que 
viu la Festa Major d’una forma diferent.”És el 
meu primer text per a públic infantil, per a mi 
ha estat un repte”, va assenyalar Montserrat, 
que és autora d’altres llibres per a públic 
més adult. 

Com que enguany el Conte de Santes de 
Capgròs fa pensar i reflexionar i entendre al-

Centenars de famílies omplen 
Can Marchal en la presentació 
del conte de Santes de Capgròs

Ambient de Festa Major a la presentació de ‘L’Ignasi 
i les Santes silencioses’, un conte de Pau Montserrat i 
il·lustrat per Beni Dosrius que fa pensar i reflexionar
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tres percepcions de la Festa Major. per primera vegada va comptar amb 
interpretació de llengua de signes, perquè sigui un exemple d’inclusivitat 
i el sentiment i la història explicades arribin a tota la canalla per igual.

En acabar la breu presentació, les autores van signar els llibres als 
infants, mentre que l’acte va continuar amb els contes i rondalles ma-
taronines explicades per un narrador expert com és Esteve Guardiola, 
de Buc de Llibres. 

El Conte de Capgròs és una iniciativa amb el patrocini de GEMA Pedia-
tria i el suport de Clínica Badia, Lauri Peixateria, Inlingua, Matfis, Granja 
Caralt, KB Language, Cor de Maria, Dental Star, El Garden i SecondBest. 
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