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¡ÂLBUM! neix amb l’objectiu
de donar visibilitat i
rellevància social a l’àlbum.

Perquè creiem que és  
el format ideal pel foment  
de la lectura a través de  
la seva combinació única  
entre text i imatge.



23 editorials especialitzades en literatura infantil  
que treballen per crear nous lectors.

Amb accés a la xarxa de llibreries infantils,  
escoles i biblioteques del país. 

Creadors del festival La Setmana de l’Àlbum: el primer
festival literari que es celebra a més de 10 províncies alhora.

Organizadors de L’Àlbum a l’Aula:
unes jornades formatives per a professorat i bibliotecaris.



Del 2 al 17 de novembre 2019

Cartell il·lustrat  
per Guridi

webdelalbum.org
 Delalbum

9 - 17 novembre
ALMERIA
MADRID

VALÈNCIA

2 - 10 novembre
BARCELONA

SEVILLA

LLIBRES QUE OBREN MONS



Xifres de La passada 
edició 2018 

10 dies

46 biblioteques

83 llibreries

150 il·lustradors, autors,  
talleristes i ponents

Més de 350 activitats sobre àlbum  
en 11 províncies: Almeria, Asturies,  
Balears, Barcelona, Girona, Osca,  
Las Palmas, Madrid, Sevilla, València,  
Saragossa

Cartell il·lustrat  
per Carole Hénaff



activitats setMana de L’àLBUM

Activitats al carrer amb il·lustrador/es professionals

Tallers i activitats per a infants amb autors i talleristes

Xerrades, presentacions i taules rodones per a públic adult

Exposicions a biblioteques i centres culturals

Tallers d’il·lustració, edició i escriptura per a professionals

Fòrum Educatiu: L’Àlbum a l’Aula



activitats setMana de L’àLBUM



fòrUM
L’àLBUM a L’aULa

Unes jornades dirigides  
a mestres, bibliotecaris  
i educadors.

Donar noves eines i idees
per treballar amb els
àlbums a l’aula, a la
biblioteca o a casa.

Ponents Fòrum 
David Guzmán, Anna Juan Cantavella, Joan Portell, 
Cristina Batlee, Atak, Jochen Weber, Freddy Gonçalves 
Da Silva, Maria José Ferrada, Daniela Pafundi,  
Cristina Peregrina, Alexia Dotras Bravo.

III FÒRUM L’ÀLBUM A L’AULA
BARCELONA

8 i 9 DE NOVEMBRE 
2019
PATI LLIMONA

Unes jornades adreçades 
a professionals del món de 
l’educació i del sector de la LIJ. 
Una oportunitat per descobrir  
tot allò que el llibre àlbum  
pot aportar en l’educació  
de la sensibilitat artística  
i literària, així com en el foment  
de la lectura. 

INSCRIPCIONS OBERTES
Envia un correu a  
forum@webdelalbum.org
o consulta
http://webdelalbum.org/forum-
aula

IMPORT INSCRIPCIÓ
95€ / 80€ descompte aplicable 
fins a l'1 d’octubre 
(dinar inclòs)

ACTIVITAT COORGANITZADA  
AMB EL DEPARTAMENT  
D’ENSENYAMENT DE LA  
GENERALITAT DE CATALUNYA

D I V E N D R E S  8  D E  N O V E M B R E

Acreditacions

Inauguració i benvinguda

Conversa: Avui ningú publicaria a Roald Dahl
Moderador: daVId GUZMÁN (perIodIsta cUltUral)
INterVeNeN: aNNa JUaN caNtaVella, JoaN portell I crIstINa Batlle
Una taula rodona per reflexionar sobre la relació entre la lectura a la infància, el context social i 
cultural on neix, els criteris de selecció de llibres i l’impuls censurador que sorgeix de tant en tant.

atak, un creador de álbumes underground
El artista berlinés Georg Barner, Atak, compartirá su desafiante trabajo como ilustrador  
de álbumes y sus experiencias en talleres con escuelas y mediadores.
atak és il·lustrador i professor d'il·lustració de la Universitat d'Estocolm i l'Escola Superior d'Art 
i Disseny de Halle. Atak està considerat un dels exponents més brillants del panorama artístic 
berlinès. Fortament atret per la cultura pop nord-americana, el seu estil original recorda 
l'expressionisme alemany i l'art naïf de Rousseau.

Comiat

D  I  S  S  A  B  T  E  9  D  E  N  O V  E  M  B  R  E

Benvinguda, cafès

JocheN WeBer I Freddy GoNçalVes da sIlVa, Cómo crear un catálogo de libros recomendados
La experiencia de la Internationale Jugendbibliothek en Alemania y del Banco del Libro  
en Venezuela. 
JocheN WeBer és el cap de la Secció de Llengües de la Internationale Jugendbibliothek  
de Múnic on, a més a més, és responsable de la Secció Ibèrica i Iberoamericana de la biblioteca  
i editor del catàleg The White Ravens.
Freddy GoNçalVes és promotor de lectura, llibretista, escriptor i especialista en literatura infantil  
i juvenil. Ha treballat al Banco del libro de Venezuela i va ser creador del jurat de joves: 
Librogénitos. És també el creador i director de la revista digital sobre literatura juvenil Pezlinterna.

Tallers (Tres, a esCOllIr-Ne DOs)

María José Ferrada, Historias de la vida real
El libro álbum puede ser una valiosa herramienta a la hora de detenernos a observar  
y reflexionar en torno a la belleza y complejidades de nuestro mundo. Utilizando historias que 
recogeremos de la vida real y aplicando las posibilidades narrativas que nos ofrece el libro 
álbum, crearemos nuestro propio relato. 
María José Ferrada és periodista i escriptora xilena. Els seus llibres infantils han estat 
premiats amb numerosos reconeixements literaris nacionals i internacionals.

daNIela paFUNdI, Taller de Fotozine
Un fotozine, o fanzine fotográfico, es un formato cuyo eje central de la narración son las 
fotografías y se confecciona de modo artesanal o casero. De este modo, pone en diálogo  
la narración, la imagen y la palabra. ¿Cómo se genera un relato en fotografías? ¿Qué diferentes 
soportes pueden alojar este relato?
daNIela paFUNdI és fotògrafa, graduada en Investigació i Conservació Fotogràfica Documental 
a Buenos Aires. Ha participat en exposicions individuals i colectives. Col·labora amb revistes i 
publicacions com Playground Magazine Buenos Aires, Pudge Magazine NY i Self Portrait Project.

crIstINa pereGrINa, Pequeñas herramientas teatrales para un aula en construcción
El teatro y sus infinitas posibilidades explotan en el aula y te llevan a donde ni siquiera sabías 
que se podía ir. Un taller con la magia de los álbumes como punta de partida o desenlace. 
Perderse será fundamental.
crIstINa pereGrINa és dramaturga, actriu, docent, editora de Kókinos, llicenciada en 
Periodisme i Arts Escèniques, guionista i redactora cultural (Canal +, RNE, Nosolomúsica),  
va cursar estudis superiors d'Art i Discapacitat i forma part de la companyia Los Hedonistas.

María José Ferrada, Los mecanismos de construcción del libro álbum
Palabras, imágenes, silencios. Tras trabajar en distintos géneros y formatos –poesía, no ficción,
novela– la autora chilena compartirá con los asistentes los particulares desafíos que implica
la elaboración de un libro álbum.

Dinar

Tallers (rotacIó a partIr dels 3 tallers de dalt)

Freddy GoNçalVes da sIlVa, Hablar de adolescencia(s)
El diálogo en la formación literaria de los adolescentes.

alexIa dotras BraVo, Reflexiones fronterizas
Aproximación teórico-práctica al álbum ilustrado sobre migración, identidad y fronteras 
geográficas y sociales.
alexIa dotras BraVo és especialista en literatura del Siglo de Oro, en Miguel de Cervantes  
i en literatura infantil. Combina la feina de professora a l'Escola Superior de Educação  
de Bragança amb la divulgació literària per adults i infants. 

Comiat

16:00 -16:45

17:00 -17:30

17:30 -19:30

19:45 - 20:45

20:45

9:00 - 9:45

10:00 - 11:00

11:15 -12:45

13:00 -14:00

14:00 - 15:30

15:30 -17:00

17:15 -18:15

18:30 -19:30

19:45



seUs deL fòrUM:  
barcelona · madrid · SaragoSSa
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#SetmanaDelAlbum
#SomAlbum

aMB L’ajUda de 
ICUB · Biblioteques de Barcelona · Biblioteques  

de la Diputació de Barcelona · Centre Cívic Pati Llimona · 
Goethe Institut Barcelona · Bologna Children’s Book Fair · 
Ayuntamiento de Madrid · Bibliotecas de la Comunidad  

de Madrid · Conde Duque · Biblioteca Provincial Infanta 

Elena de Sevilla · Biblioteca Pública Pedro Laín Entralgo 

de Dos Hermanas · Casa de los Poetas y las Letras ·  
Red Municipal de Bibliotecas de Sevilla · ICAS ·  
Ayuntamiento de Sevilla · Gremio de Libreros de Almería · 
Espacio Campingás Almería · Candil Radio · Concejalía  

de Cultura del Ayuntamiento de Huércal · Área de Cultura 

del Ayuntamiento de El Ejido · Castillo de Santa Ana ·  
Área de Educación, Cultura y Juventud del Ayuntamiento 

de Roquetas de Mar · Universidad de Almería ·  
Ayuntamiento de Almería  · Área de Cultura y Cine  

de la Diputación de Almería.

patrocini
•	 Novoprint
•	 Asia	Pacific	Offset	
•	 Pergraphica




