
Torna la Setmana de l'Àlbum... en clau
d’humor!

La V edició de La Setmana de l'Àlbum es celebrarà del 5 al 14 de novembre, amb
activitats presencials i contingut virtual per a tots els públics.

Torna la presencialitat al festival
dedicat a l’àlbum, amb activitats a
biblioteques i llibreries a càrrec de
professionals de la LIJ.

El tema d’aquesta cinquena edició és
l’humor il·lustrat, servit en un somriure
o en una riallada, bàsic, enginyós,
juganer o corrosiu, sempre amb la
condició de sorprendre, trencar amb
l’ordre i divertir aquells que gaudeixen
llegint imatges.

L’il·lustrador del cartell d'enguany és
l’Isidro Ferrer i el festival compta amb
dos convidats francesos de renom
internacional: Gilles Bachelet i Benjamin
Chaud.

El festival presenta dos esdeveniments claus: la programació de la Setmana, amb
activitats per a públic familiar i per adults, i les jornades de formació per a
professionals L'Àlbum a l'Aula.

Aquesta edició compta amb l’ajuda de: Departament de Cultura de la Generalitat,
ICUB, CEDRO, Servei de Biblioteques de Catalunya, Biblioteques de Barcelona, Servei
de Biblioteques de la Diputació de Girona, Centre Cívic Pati Llimona,, Institut Français.

Contacte Clara Jubete - Coordinadora general / info@webdelalbum.org



Programació LA SETMANA DE L'ÀLBUM

+ de 50 activitats a llibreries i biblioteques

Enguany s’organitzen activitats per a públic infantil i adult a Barcelona, Banyoles,
Corbera de Llobregat, Cornellà de Llobregat, El Bruc, Òdena, Piera, Vic, Sabadell, Sant
Pere de Ribes, Ripollet, Taradell, Torelló i Vilanova i la Geltrú.

Participen autors i il·lustradors catalans com ara Albert Asensio, Anna Aparicio, Anna
Font, Núria Parera o Pato Mena; i ens visiten d’altres regions d’Espanya autors com
Fran Pintadera, Joaquin Camp, Marta Comín, Margarita del Mazo, Nono Granero,
Paloma Corral, Pep Bruno o Virginia Álvarez.

2 matins d’activitats familiars a Barcelona

La festa d’inauguració tindrà lloc el diumenge 7 de novembre davant de la Biblioteca
Ignasi Iglésias de Sant Andreu amb un matí de lectura per gaudir de llibres en família
i il·lustradors en directe.

La cloenda serà el dissabte 13 amb activitats a la plaça Lesseps de Gràcia per
famílies i unes jornades per adults sobre “Com triar el millor àlbum” a l’auditori de la
Biblioteca Jaume Fuster.

Material per gaudir del festival des de casa

Tot i tornar a la programació presencial volem seguir apostant pel material digital
que permet ser consultat en tot moment i, així, durant el festival penjarem càpsules
informatives sobre temes tant diversos com personatges d’humor, la poesia infantil o
la recuperació de la tradició oral, i vídeos amb il·lustradors que ens parlaran de com
il·lustrar des de l’humor.

Pots consultar tota la programació a la nostra pàgina web.

Contacte Clara Jubete - Coordinadora general / info@webdelalbum.org

https://webdelalbum.org/ca/la-setmana-de-lalbum/)


Programació FÒRUM L'ÀLBUM A L'AULA

El Fòrum L’Àlbum a l’Aula és un espai de diàleg entre els professionals de l’àlbum i
tots aquells que, d’alguna manera, tenen un paper rellevant en la formació de lectors.
Està dirigit a professionals del món de l’educació i del sector de la literatura infantil i
juvenil en general.

Aquesta cinquena edició té una temàtica ben divertida: l'humor! Experts d'aquí i d'allà
ens presentaran els mecanismes humorístics de l'àlbum i com crear una biblioteca
per cargolar-se de riure tot descobrint els seus secrets i reptes.

Format: dues modalitats, presencial a Barcelona i online.

Ponents: Darío Adanti, Ugne Lipeikaite, Gilles Bachelet, Benjamin Chaud, Teresa
Duran, David Estrada, Alicia Bululú, Celia Blanco, Salva Soler, Mariela Sancari y Miguel
Tanco.

Pots consultar tota la programació a la nostra pàgina web.

RECURSOS

Material gràfic del festival aquí

Imatges d'arxiu 2019 aquí

Contacte Clara Jubete - Coordinadora general / info@webdelalbum.org

https://webdelalbum.org/wp-content/uploads/2021/09/Programa-Foro-2021-CATALAN.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1teOWC-Ik3fUHRqSPa7xrOmFYWszYe5ZK?usp=sharing
https://www.dropbox.com/sh/l0j1z4dey8yht5d/AACm_arMP5dKYY9FE_hrnyTpa?dl=0


FÒRUM
L’ÀLBUM A

L’AULA
5-6 NOVEMBRE 2021

INSCRIPCIONS OBERTES A 
webdelalbum.org/forum-aula

Benvingudes! Benvinguts!
Aquesta cinquena edició el FÒRUM L’ÀLBUM A L’AULA té una
temàtica ben divertida... l’humor! Experts d’aquí i d’allà ens presentaran
els mecanismes humorístics de l’àlbum i com crear una biblioteca
per cargolar-se de riure tot descobrint els seus secrets i reptes. 
El fòrum es presenta en dues modalitats:

PRESENCIAL 
Participa a les vuit xerrades i als dos tallers presencials. 
Aforament limitat. Pati Llimona: C/ Regomir, 3, 08002 Barcelona. 
PREU: 70 EUROS

ONLINE
Segueix les vuit xerrades en directe (i en diferit fins a dues setmanes 
després) i participa als dos tallers en línia.
PREU: 30 EUROS

XERRADES I TALLERS
DARÍO ADANTI: El HUMOR o la libertad de ofender

UGNE LIPEIKAITE: Pequeñas bibliotecas, grandes 
transformaciones: innovación en bibliotecas públicas  
y comunitarias en África 

GILLES BACHELET I BENJAMIN CHAUD: Il·lustrant l’humor 

TERESA DURAN: Traduir i divertir

DAVID ESTRADA LUTTIKHUIZEN: La percepció de l’humor

ALICIA BULULÚ: Del ritmo a la ironía: un viaje por el sendero  
del humor en el álbum

CELIA BLANCO VALLEJO: La venganza del humor.  
Reír por no matar

SALVA SOLER: Directo! (Stand up poetry)

ALICIA BULULÚ: Taller Sonrisas y páginas

SALVA SOLER: Taller de poetry slam: del paper a l’escenari

MARIELA SANCARI: Taller online Fotolibros: una lectura crítica  
de imágenes en el libro

MIGUEL TANCO: Taller online El humor en el álbum ilustrado

EN
CLAU
D’HUMOR


