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autor/col·laborador ESPaI dIa hora actIvItat dEScrIPcIó actIvItat EdatS

alba MarIna 
rIvEra

L’EspoLsada 17/11/18 11.30h trobada aMb la Il·luStradora  
alba MarIna rIvEra

Tobada en el club de lectura “Les puces lectores” amb la il·lustradora 
alba Marina Rivera per conversar sobre l’àlbum En casa de mis 
abuelos.

+6

alba MarIna 
rIvEra

Café TaRaMbana 09/11/18 18h tallEr aMb l’alba MarIna rIvEra Celebrant el 10è aniversari de El contador de contes (premi bologna 
Ragazzi del 2009), presentem un taller de il·lustració per a infants a 
càrrec de la il·lustradora alba Marina Rivera.                                                                                    

6-10

albErt arrayáS La pETiTE LibRaiRiE 06/11/18 18h dESxIfrant lES PIStES d’un àlbuM 
EnIgMa

Lectura de L’enigma de Vilagallina mentre l’il·lustrador dibuixa en 
directe, i un joc d’observació perquè els lectors desxifrin les pistes 
amagades en l’àlbum.                                                                 

+5

albErt arrayáS bibLioTECa 
CoLLsERoLa – 
JosEp MiRaCLE

08/11/18 17:30h dESxIfrant lES PIStES d’un àlbuM 
EnIgMa

Lectura de L’enigma de Vilagallina mentre l’il·lustrador dibuixa en 
directe, i un joc d’observació perquè els lectors desxifrin les pistes 
amagades en l’àlbum.                                                                      

+5

¡àlbuM! paTi LLiMona 2-11 
nov

dll a dv 
9-21:30h
ds 
10-14h 
/16h-20h

ExPoSIcIó orIgInalS d’àlbuM activitats per a escoles · Inscripcions: info@webdelalbum.
org. 4€ per alumne. Exposició d’originals d’anna aparicio, albert 
arrayás, albert asensio, stefano di Cristofaro, beatriz Martin vidal, 
Emilio Urberuaga, ana palmero Cáceres i Ramón parís.                                                        

+6

alEjandra varEla Casa aniTa 03/11/18 12h ¡ErES un lEón! PoSturaS dE yoga  
Para nIñoS

Taller dirigido a niños en el que pondremos en práctica posturas 
sencillas de yoga; un perro, un gato, una mariposa, ¡un león!... basado 
en el libro ¡Eres un león!                                                            

+5

alEx noguéS
I lucIano lozano

LLaR dEL LLibRE 09/11/18 19h un PÈl a la SoPa Com ens enfrontem a un text que no es propi, potser imaginat?  
és més, quina diferència hi ha entre escriure i il·lustrar àlbums  
de narrativa o de no ficció?                                                                                       

+14

alEx noguéS abRaCadabRa 06/11/18 19h un PÈl a la SoPa Com ens enfrontem a un text que no es propi, potser imaginat?  
és més, quina diferència hi ha entre escriure i il·lustrar àlbums  
de narrativa o de no ficció?                                                                                       

+14

alEx tovar, 
áfrIca fanlo, 
rIcard vallIna

LLibRERia L’aRanya 06/11/18 12h la cançó dEl boSc narració musical acompanyada en directe per les il·lustracions 
originals d’aquesta faula sobre arbres, ocells i una tribu d’humans 
units per un destí.

+5

àlEx tovar,
àfrIca fanlo, 
rIcard vallIna

La pETiTE LibRaiRiE 10/11/18 12h la cançó dEl boSc narració musical acompanyada en directe per les il·lustracions 
originals d’aquesta faula sobre arbres, ocells i una tribu d’humans 
units per un destí.

+5
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autor/col·laborador ESPaI dIa hora actIvItat dEScrIPcIó actIvItat EdatS

ana SEndEr a pEU dE pàgina nov ExPoSIcIó d’orIgInalS dE l’àlbuM «laS 
hadaS dE cottInglEy»

Exposició d’originals i procès de treball.

anabEl (lES 
galEtES dE l’aIna)  
I MònIca carulla

EL gaT pELUT 03/11/18 12h fES galEtES dElS MuMIn Endinsa’t dins del món dels Mumin, coneix cadascun  
dels personatges, decora’ls i, quan tinguis gana, te’ls menges.
                                                                        

+3

anna aParIcIo LUz dE LULa 09/11/18 18h un cIrc En MovIMIEnt Taller de construcció d’un personatge de circ mòbil. +5

anna aParIcIo LLibRERia L’aRanya 07/11/18 10.30h un cIrc En MovIMIEnt Taller de construcció d’un personatge de circ mòbil. +5

anna aParIcIo La pETiTa 10/11/18 18h un cIrco En MovIMIEnto Taller de construcción de un personaje de circo móvil. +5

anna caStagnolI paTi LLiMona 06/11/18 18:30-
19:30h

loS SEcrEtoS Para PublIcar  
un lIbro IluStrado

tallers per a professionals · Inscripcions: info@webdelalbum.
org. 15€ per activitat (10€ a partir de 2 tallers i per a amics de 
l’àlbum). Cómo convertirse en ilustrador profesional: portafolio, 
concursos, ferias... Los secretos para publicar un libro ilustrado.                

+16

anna caStagnolI abRaCadabRa 09/11/18 18h PrESEntacIón dEl lIbro «PríMula PrIM» presentación de Prímula Prim, un libro de Catalina gonzález vilar  
y anna Castagnoli.                  

+3

anna juan 
cantavElla

LLibRERia sEndak 06/11/18 18h obrE, MIra, PEnSa I... juga! Cabinet de reflexió filosòfica i tast literari que entra i surt dels 
llibres-joc de Wonder ponder i s’endinsa pels passadissos de la 
llibreria a la recerca d’altres espècimens llibrescs.

+6

anna juan 
cantavElla

bibLioTECa  
bon pasToR

07/11/18 17:30h obrE, MIra, PEnSa I... juga! Cabinet de reflexió filosòfica i tast literari que entra i surt dels 
llibres-joc de Wonder ponder i s’endinsa pels passadissos de la 
biblioteca a la recerca d’altres espècimens llibrescs.

+6

anna llEnaS a pEU dE pàgina 09/11/18 18h El MonStrE dE colorS va a l’EScola vols acompanyar a l’escola al Monstre més estimat? doncs som-hi! a 
càrrec de l’autora anna Llenas.

3-6

arIanna 
SquIllonI

LibRERío dE La 
pLaTa

06/11/18 18h El MIStErIo dEl dIEntE Xerrada al voltant de la curiositat i les coses inversemblants que 
trobes quan investigues matèries completament desconegudes.

+16

arIannE fabEr LLibRERia sEndak 10/11/18 18h El vIajE y la fábrIca dE nubES. 
crEando MundoS SIn PalabraS

pinta un paisaje con tus huellas dactilares, y luego la autora lo 
habitará con personajes de tinta china. después ponle nubes de 
colores a la fábrica con papel de seda.

+4

arIannE fabEr La pETiTa 07/11/18 18h un vEStIdo blanco o cóMo vEStIrnoS 
dE nuEStroS SuEñoS

Lectura del texto de M. J. ferrada, mientras se proyectan imágenes 
sobre el vestido de la ilustradora a. faber. después se llenará la 
silueta de un vestido de papel con objetos.                                                           

+6
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autor/col·laborador ESPaI dIa hora actIvItat dEScrIPcIó actIvItat EdatS

arIannE fabEr, 
albErt aSEnSIo,  
rocIo bonIlla, 
EMIlIo urbErruaga,
noEMí vIllaMuza  
I Salvador MacIP

paTi LLiMona 5-8 
nov

dll a dj:
10-14h

tallErS InfantIlS I trobadES  
aMb Il·luStradorS

activitats per a escoles · Inscripcions: info@webdelalbum.org. 
4€ per alumne. alumnes i els il·lustradors més coneguts es troben 
als matins del pati Llimona.                     

+6

bEatrIz Martín 
vIdal

LLibRERia dE La 
iMaTgE

nov ExPoSIcIó bEatrIz Martín vIdal EExposició d’olis d’originals dels seus llibres: Caperuza, Enigmas i 
Querida tía Agatha.

+10

bErnat corMand Casa aniTa 2-16 
nov

10:30-
14h
17-20h

ExPoSIcIó ElS dIES fElIçoS Exposició d’originals del llibre Els dies feliços, del bernat Cormand, 
elaboratsamb unes meravelloses imatges a llapis.                                                 

+7

bErnat corMand Casa aniTa 02/11/18 19h un hoMEnatgE a la InfàncIa parlar de la infància: de somnis i d’expectatives d’una època  
on tot és possible.                                               

+18

bErnat corMand bibLioTECa  
sofia baRaT

10/11/18 12h un hoMEnatgE a la InfàncIa parlar de la infància: de somnis i d’expectatives d’una època  
on tot és possible.                                              

+18

carlota MIravEll LLibRERia fabRE 09/11/18 18h obSErva I buSca a la cIutat Taller per descobrir els detalls de La Ciutat d’ingela p.  arrhenius. 
aprèn i observa tot allò que t’envolta: animals, objectes, persones i 
espais. Juga amb els elements de la ciutat.

+3

carlota MIravEll La pETiTa 03/11/18 18h MEnja, dIbuIxa I crEa Cuina amb el llapis, imagina amb el tacte i crea el que voldries  
sopar avui.

+4

carlota MIravEll MUsEU dEL 
dissEny

06/11/18 17.30h anIMalfabEt Taller d’origami: Les lletres del abecedari es poden convertir  
en animals. (Cal confirmar asistència.)

+5

carlota MIravEll MUsEU dEL 
dissEny

08/11/18 17.30h dISSEny: Manual dE MoblES doMÈStIcS 
I objEctES InSòlItS.

Tot el que ens envolta ha estat dissenyat. Taller per entendre  
el disseny i construir un objecte inspirat amb inga sempé.  
(Cal confirmar assistència.)

+5

carlota MIravEll LUz dE LULa 07/11/18 18h fES El tEu llIbrE dE la natura La natura és a tota la sala! busca, dibuixa, remena, i troba la natura, 
tot seguint el planell. finalment farem un llibret amb tot el que hàgim 
vist i après.                                                                     

+6

carMEn SEgovIa bibLioTECa sanT 
gERvasi – Joan 
MaRagaLL

2/11/18 17.30h adEntrarSE En El boSquE Exposición de ilustraciones del libro Los bichos bola, sobre dos 
hermanos que se adentran en el bosque. Con charla de la ilustradora 
en la inauguración.                                                                    

+6
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autor/col·laborador ESPaI dIa hora actIvItat dEScrIPcIó actIvItat EdatS

danIEla vIolI abRaCadabRa 08/11/18 18h cuEntacuEntoS lEjoS, lEjoS dE caSa Taller de dramatización y lectura sobre las emociones, en el que se 
incluye la creación de un lugar imaginario en el que «nada es tan 
terrible».

+6

danIEla vIolI LLibRERia sEndak 03/11/18 18h SaMba Panda Taller de danza para los más pequeños, en el que se combina 
movimiento e imaginación.                                                                       

+4

Eduard altarrIba 
I ShEddad  
KaId-Salah fErrón

a pEU dE pàgina 10/11/18 12h la cIÈncIa al tEu abaSt: aPrÈn SobrE 
fíSIca quàntIca

Un taller amb experiments perquè els petits entenguin què és la 
física Quàntica.                                                

+6

ElEna odrIozola abaCUs baLMEs 08/11/18 18h EncuEntro con ElEna odrIozola Encuentro con la autora de En el bosque y Oda a una estrella. +6

ElEna odrIozola Casa aniTa 09/11/18 19h EncuEntro con ElEna odrIozola Encuentro con la autora de En el bosque y Oda a una estrella. +18

ElodIE bourgEoIS, 
PatrIcIa Martín I 
Mar gonzálEz

paTi LLiMona 5/11/18 19-20h la Porta d’Entrada a una EdItorIal activitat gratuïta. La visió d’una editorial gran, mitjana i petita 
sobre el procés de selecció d’un il·lustrador per a un projecte, sobre 
comaconseguir major visibilitat i creuar la porta d’entrada.

+16

EMIlIo urbEruaga Casa aniTa 08/11/18 18h EncuEntro con EMIlIo urbEruaga El ilustrador de Gilda, l’ovella gegant y En la caja maravillosa hablará de 
su obra y del proceso creativo.

8-9

EnrIc jardí paTi LLiMona 08/11/18 19-
20:30h

coM dISSEnyar un ProjEctE EdItorIal tallers per a professionals · Inscripcions: info@webdelalbum.
org. 15€ per activitat (10€ a partir de 2 tallers i per a amics de 
l’àlbum). Explicació dels principis, consells i eines de disseny gràfic 
per fer atractiu un projecte editorial, d’autoedició o per a editorials. 
Planificarem la publicació des de l’inici (formats, tipus d’edició, llançat, 
etc.) i revisarem els elements clau de la maquetació (distribució  
de la pàgina, maquetació, tria de tipografies, etc).

+16

EStrElla borrEgo abaCUs 
URQUinaona

07/11/18 17:30h un lIbro nunca ES Solo un lIbro Charla-taller sobre las nuevas formas de lectura, escritura y creación 
a partir del libro-álbum.

+18

EStrElla borrEgo LLibRERia sEndak 08/11/18 19h loS lIbroS SIlEncIoSoS Definición y clasificación. Cómo leer un libro sin palabras.  
La secuenciación de una historia sin texto.  aprendizaje lector  
e integración.                                                                    

+18

Eva arMISén I  
Marc Parrot

a pEU dE pàgina 08/11/18 18h tInc un PaPEr En una obra de teatre, tots els participants tenen un paper, i si falla 
un, falla tot: tots són importants, la directora, el productor, l’autor... 
Espectacle musical i il·lustració en directe.

+3
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Eva SánchEz a pEU dE pàgina 06/11/18 19h trobada aMb l’Eva SánchEz L’autora de L’espera es va convertir en una sensació a partir de rebre 
el premi Edelvives el 2015. des de llavors ha publicat nombrosos 
títols.

+12

Eva SánchEz Casa aniTa 07/11/18 19h trobada aMb l’Eva SánchEz L’autora de L’espera es va convertir en una sensació a partir de rebre 
el premi Edelvives el 2015. des de llavors ha publicat nombrosos 
títols.

+12

fElIPE MunIta LibRERío dE La 
pLaTa

09/11/18 20h EncuEntro con fElIPE MunIta poeta, promotor de lectura, docente y profesor universitario.  
El autor del poemario Diez pájaros en mi ventana nos hablará sobre  
la poesía también para niños.                                                                       

+18

francISco joSé 
SánchEz /  
bàrbara SanSó

EL gaT pELUT 10/11/18 12h PInta ElS tEu Mar IMagInat Taller de pintura basat en el conte Quan va desaparèixer el mar. +5

gErMán Machado EL pETiT TREsoR 08/11/18 18.30h baIxa dElS núvolS! presentació del llibre ¡Baja de esa nube! / Baixa dels núvols!  
de germán Machado y Mar azabal                                         

0-99

gracIa IglESIaS bibLioTECa ignasi 
igLésias - Can 
fabRa

09/11/18 18h vaMoS a buScar un cuEnto Un huevo de imagodonte, una oveja, un gato o un extraño 
visitante… búsqueda del tesoro relacionada con los cuentos.

+3

gracIa IglESIaS bibLioTECa MaRTa 
MaTa

08/11/18 18h vaMoS a buScar un cuEnto Un huevo de imagodonte, una oveja, un gato o un extraño 
visitante… búsqueda del tesoro relacionada con los cuentos.

+3

guStavo roldán bibLioTECa HoRTa 
- Can MaRinER

05/11/18 17.30h trobada aMb guStavo roldán El prolífic il·lustrador i escriptor argentí arrelat a Barcelona explicarà 
el mètode de creació dels seus llibres i les seves il·lustracions.

+8

guStavo roldán La inEXpLiCabLE 09/11/18 18h PrESEntacIó «PEr aMagar-SE  
d’un MonStrE»

Els monstres de gustavo Roldán: presentació novetat Per amagar-se 
d’un monstre i la reedició del seu clàssic Com reconèixer un monstre.

+5

guStavo roldán LLibRERia synUsia 10/11/18 18h PrESEntacIó «PEr aMagar-SE d’un 
MonStrE»

Els monstres de gustavo Roldán: presentació novetat Per  
amagar-se d’un monstre i la reedició del seu clàssic Com reconèixer un 
monstre.

6-10

guStI aL· LoTs 10/11/18 12h IluStrar la dIvErSIdad Taller de creatividad basado en el álbum ¡Vivan las uñas de colores!                                                                   +3

IgnaSI blanch 
jan barcEló

CEnTRE 
pEniTEnCiaRi  
dE JovEs

09/11/18 10-13h 
15-18h

tallEr d’Il·luStracIó PEr a jovES Taller d’il·lustració i de creació de llibres de petit format generats  
a partir de materials quotidians.

+18
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IgnaSI blanch LaiE 06/11/18 19h PrESEntacIó lIbrE/cd lIv on Una història curiosa o com un il.lustrador de bCn acaba fent un 
llibre amb una cantant famosa!                                                                     

+16

IgnaSI blanch  
anna aParIcIo

aL·LoTs 08/11/18 18:30h la conStruccIó d’un àlbuM a 4 ManS. 
la rElacIó IntErgEnEracIonal En la 
crEacIó

Lectura del conte. Explicació del procés de creació a 4 mans, 
interpretació dels simbolismes que hi ha en el llibre i de com 
funciona la pàgina com a espai narratiu.

0-99

IMaPla abRaCadabRa 05/11/18 18h PrESEntacIó «quatrE contES d’aMor» Lectura i xerrada sobre aquesta obra que, amb un llenguatge gràfic 
essencial, parla del cicle de les estacions, de l’amor entre un núvol  
i un arbre, en l’esperit de la poesia oriental.                                                        

+4

Ina hrIStova y 
alEx noguéS 
otEro

LLaR dEL LLibRE 10/11/18 18h tallEr InfantIl y PrESEntacIón  
dE «flIS flaS»

Charla sobre este libro taoísta que celebra el juego y cuenta cómo 
un pato, sin querer, aprende a patinar. y taller de creación  
de marionetas móviles de cartulina.

6-10

IrEnE SavIno y 
Pablo larraguIbEl

aL·LoTs 06/11/18 18h KaMIShIbaI,  
El PEquEño tEatro dE PaPEl

sesión de cuentacuentos con kamishibai, pequeño teatro de papel 
inspirado en la tradición japonesa.

0-99

jana Errando bibLioTECa CLaRà 07/11/18 17.30h la vall dElS MuMIn ES convErtEIx En 
una SElva. tallEr I ExPoSIcIó

Contacontes escenificat i taller amb els personatges,  
cartolines i colors.

Taller
+5

joSé díaz I 
guStavo roldán

bUC dE LLibREs 06/11/18 19h la fàbrIca dE contES  
dE l’autor-Il·luStrador

Xerrada sobre l’àlbum amb l’autor i il·lustrador gustavo Roldán 
(Juan Hormiga, Com reconèixer un monstre, etc.) i l’editor de Thule, 
José díaz.

+18

laura borràS doCUMEnTa 09/11/18 18h El caMí dE Marwan a partir de la projecció de les il·lustracions de l’àlbum El camí de 
Marwan, omplirem la nostra pròpia maleta de viatge amb les nostres 
coses i records convertits en art.

+5

laura borràS, 
laura vIlla, 
anna SMIth

LUz dE LULa 08/11/18 18h El caMí dE Marwan narració musical i projecció de les il·lustracions d’un àlbum que us 
traslladarà al desert per travessar-lo a la recerca de la llibertat.

+5

María MEndoza abRaCadabRa 10/11/18 18h la volta al Món aMb MadlEnKa passejar pel teu barri és com fer una volta pel món. Llegirem el 
clàssic de peter sís, Madlenka, i passejarem pels voltants de la llibreria 
en un taller-joc de descobriments.                                                      

6-10

MònIca PEItx/
crIStIna loSantoS

bibLioTECa foRT 
piEnC

08/11/18 17.30h tallEr SobrE la PubErtat:  
la MIa I El bru ES fan granS

Mentre la il·lustradora fa un dibuix dels personatges principals, la 
doctora peitx anirà introduint qüestions sobre la pubertat als nens 
i nens.                                                                                   

8-12
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MònIca PEItx/
crIStIna loSantoS

pEbRE nEgRE 07/11/18 18h tallEr SobrE la PubErtat: la MIa I El 
bru ES fan granS

Mentre la il.lustradora fa un dibuix dels personatges principals, la 
doctora peitx anirà introduint qüestions sobre la pubertat als nens 
i nens.

8-12

MurIEl vIllanuEva aL·LoTs 02/11/18 18h tallEr EScrIPtura àlbuM Taller d’escriptura ràpida sobre la creació de textos per a àlbums. 10-12

MurIEl vIllanuEva 
fErran orta

bibLioTECa Joan 
MiRó

07/11/18 18h groc I rodó Què és allò groc i rodó? Quins són els secrets dels nens? Mira al teu 
voltant, potser trobes amics amb qui compartir-los... Contacontes  
i dibuix en directe.                                                                       

3-7

nono granEro LLibRERia La 
CEnTRaL dEL 
RavaL

10/11/18 12h tallEr El vIajE dEl héroE…  
o no tan héroE

Los personajes de nono siempre son viajeros y algo atípicos, aunque 
suelen nacer de detalles cotidianos. a partir de ahí jugaremos a 
inventar historias propias.

+8

nono granEro bibLioTECa  
EL CaRMEL -  
JUan MaRsé

09/11/18 18h ExPoSIcIón dIbujar Para contarlo Recorrido desde la idea inicial de la que nace un álbum hasta 
convertirse en libro físico a través de la obra de nono granero.

+6

nono granEro LibRERío dE La 
pLaTa

10/11/18 18h El vIajE dEl héroE… o no tan héroE Los personajes de nono siempre son viajeros y algo atípicos, aunque 
suelen nacer de detalles cotidianos. a partir de ahí jugaremos a 
inventar historias propias.

+8

núrIa ParEra paTi LLiMona 7/11/18 19-
20:30h

PlouEn IdEES I En fEM un contE! tallers per a professionals · Inscripcions: info@webdelalbum.
org. 15€ per activitat (10€ a partir de 2 tallers i per a amics 
de l’àlbum). Taller exprés d’escriptura i il·lustració. Us presentem 
un taller-tastet d’una sola sessió per a totes aquelles persones que 
tenen el cuquet d’escriure i il·lustrar el seu propi conte, però no 
s’atreveixen a fer-ho soles o bé no tenen mai temps per dedicar-s’hi.

+16

oblIt baSEIrIa, 
llIbrEtEra dE 
caSa anIta I 
ESPEcIalISta En lIj

bibLioTECa aRTUR 
MaRToRELL

06/11/18 18h claudE PontI I KItty crowthEr:  
doS autorS SIngularS

Una xerrada sobre dos autors amb personalitat singular i poc 
coneguts al nostre país del catàleg de Corimbo per als més petits.

+18

Pato MEna La pETiTa 09/11/18 18h  MáScaraS Para dorMIr a loS PadrES Taller de creación de máscaras con el autor de La siesta perfecta. +3

PErE gInard MUsEU dEL 
MonEsTiR

06/11/18 17h tallEr d’Il·luStracIó I COLLAGE 
fotogràfIc: El vEll al Pont

il·lustració d’un breu text vinculat a la guerra Civil espanyola amb 
collage fotogràfic.

+12

PErE gInard / E. 
borrEgo

a pEU dE pàgina 07/11/18 19h IluStrar y EdItar En zona dE 
conflIcto

Charla sobre los libros-álbum que presentan temas relacionados  
con la guerra y el exilio, a partir de la experiencia en la edición  
de El viejo del puente y Mexique.                                                                                                                          

+7
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raMón ParíS LibRERío dE La 
pLaTa

07/11/18 20.30h EncuEntro con raMon ParíS Ramón parís charlará sobre álbumes e ilustración a partir de su 
propia experiencia como ilustrador de libros para niños.

+18

raquEl díaz LaiE 09/11/18 19.30h El álbuM adulto Cómo es el acercamiento del género al lector adulto.                                                                     +14

raquEl díaz pEbRE nEgRE 09/11/18 17.30h El álbuM dE génEro Charla con la exitosa autora e ilustradora de una cincuentena de 
libros alrededor del papel del género en el álbum infantil.

+14

robErta brIdda LibRERío dE La 
pLaTa

10/11/18 12h laS MIl y una forMaS dE la 
naturalEza

Taller de creación artística y poesía basado en el libro Las mil y una 
formas de la naturaleza.

+6

robErta brIdda, 
arIannE fabEr I 
ElEna odrIozola,

bibLioTECa 
CaMp dE L’aRpa-
CaTERina aLbERT

09/11/18 10.15-
13.30h

l’art d’Il·luStrar Trobada professional en la qual Roberta bridda, arianne faber  
i Elena odriozola ens parlaran de la seva obra i el procés creatiu.

+14

rocIo bonIlla Casa aniTa 10/11/18 12h El MEu óS gran, El MEu óS PEtIt I jo Taller sobre el procés creatiu de l’album +3

roSana faría  
I lInSabEl

Los TREs 
paRagUas

10/11/18 18h tardE dE cuEntoS latInoaMErIcanoS Cuentacuentos y taller con Rosana faría, ilustradora, y Linsabel, 
creadora del club de lectores La rana encantada.

0-99

roSEr rIMbau
rocío araya

bibLioTECa 
pobLEnoU – 
ManUEL aRRanz

09/11/18 17.30h un vIatgE a la carta Representació del teatre d’ombres que va servir de base per fer 
l’àlbum La carta i contacontes amb l’autora.

+5

roSEr rIMbau/caP 
dE PardalS

EL pETiT TREsoR 10/11/18 12h un vIatgE a la carta Representació del teatre d’ombres que va servir de base per fer 
l’àlbum La carta i contacontes amb l’autora.

+5

roSEr rIMbau
rocío araya

LECToRs aL TREn 07/11/18 18h ExPoSIcIó l’art d’Il·luStrar  
aMb ElS altrES

Exposició dels originals de Rocío araya i dels nens de Thille 
boubacar (senegal) publicats a la La carta, teatre d’ombres amb  
Cap de pardals i contacontes amb l’autora.                                                                  

+5

SIlvIa cartañá, 
loS cuEntoS dE 
baStIan

baRCELona 2-11 
nov

gIMcana dE l’àlbuM Et proposem un recorregut per trobar els tresors il·lustrats més 
atractius de la ciutat. Amb un mapa il·lustrat, troba les pistes fins al 
tresor. Com pots participar? 1. inscriu-te amb aquest codi QR. 2. 
Rebràs per mail el TREsoR dE L’àLbUM, en un mapa digital per 
descarregar. 3. Troba i visita els llocs on et donaran les pistes
fins al darrer punt, on rebràs el tresor. 4. Data inscripció: fins el 7 de 
novembre.

tErESa duran, 
Paula jarrIn, PIu 
MartínEz,

aL· LoTs 09/11/18 19h toMI ungErEr Hombre Luna: Taula rodona sobre l’obra de Tomi Ungerer +18
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thaIS PratS I 
laura MartInEz

La pETiTE LibRaiRiE 07/11/18 18h juga I aPrÈn coM vIuEn a la galàxIa 
nIMu

Crea el teu coet. fes un viatge a la galàxia nimu i descobreix molts 
secrets dels seus protagonistes.

+6

xavI SIMó/rogEr 
SIMó I Mon MaS

La pETiTa 08/11/18 18h anIMacIó dE la IaIa EMbolIca la 
troca

La Mon Mas fa una divertida animació al volant d’aquest àlbum i els 
autors expliquen la seva visió com a creadors.

4-8

Il·luStradorS 
àlbuM

pLaça REiaL 11/11/18 12h l’art trEncacloSquES Muntatge d’un trencaclosques gegant amb una vintena dels millors 
il·lustradors.

4-99


