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Informació i inscripcions 
de les jornades
(aforament limitat)

Organització 
i col·laboracions

Biblioteques de Barcelona
B. Xavier Benguerel 20, 21 i 22 d’abril de 2010
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Presentació

L’objectiu d’aquesta proposta va més enllà 
d’oferir un seguit d’activitats al voltant de 
la literatura infantil i juvenil (LIJ). Volem 
propiciar un espai anual de formació i 
desenvolupament de propostes en què 
els investigadors i professionals de diferents 

àmbits relacionats amb la LIJ puguin presentar 
i debatre les seves idees i, al mateix temps, un 

públic heterogeni aporti i reculli continguts, 
plantejaments i pràctiques innovadores. Amb el 

format de laboratori, dinàmic i participatiu, volem 
obrir nous camins que esdevinguin un referent per 

a les àrees infantils. 

Els eixos de les jornades són:

Intercanvi de continguts i idees•	 : conduït per especialistes 
reconeguts i «professionals de trinxera» que treballen amb 
plantejaments innovadors.
Continguts sòlids i experimentació•	 : pretenem esdevenir un 
laboratori a partir d’una sòlida lectura de la realitat i d’una gram 
diversitat d’experiències pràctiques. 
Transversalitat•	 : la diversitat d’usuaris a qui s’adrecen les jornades 
i l’ampli ventall de professionals que les imparteixen generarà 
intercanvis de visions, col·laboracions i noves respostes.

La tria de la temàtica, l’àlbum il·lustrat, s’explica perquè aquest gènere 
és el patrimoni literari contemporani d’infants i d’adults, segons Teresa 
Duran i altres reputats especialistes en LIJ. El títol, Somiari, fa referència 
a un àlbum il·lustrat (Soñario) de Javier Sáez Castán, autor convidat en 
aquestes jornades. Somiari és una paraula que no recullen els diccionaris, 
però que expressa la voluntat d’anar més enllà de la realitat. Amb vista al 
futur, la nostra intenció és combinar sempre temàtica i títol. La darrera 
paraula, però, sempre la tindran els resultats d’aquest l Laboratori.
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20 d’abril 
de 10 a 13 h

Dimecres
21 d’abril
de 10 a 13 h

Dijous
22 d’abril
de 10 a 13 h
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Xerrada / taller 
Tendències comuni-
catives en l’àlbum 
il·lustrat

Laboratori d’experiències 
Somiar l’àlbum il·lustrat

Taller d’il·lustració 
Realidad, ficción... 
¿y qué más?
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Brenda Bellorín ens 
proposa un itinerari 
per les diferents 
possibilitats comu-
nicatives i narrati-
ves d’aquest gènere: 
l’anàlisi de les rela-
cions text-imatge i 
de l’àlbum com a 
objecte material.

Sessió dinàmica en què cinc 
professionals de l’àmbit de 
la LIJ, sobre la base del seu 
treball i les seves investiga-
cions, intercanviaran contin-
guts i idees amb l’objectiu 
d’obrir nous camins amb les 
aportacions dels assistents.

Javier Sáez Castán 
ens convida a pas-pas-
sejar pels  jardins 
que guardem a les 
butxaques... els 
àlbums il·lustrats. 
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Brenda Bellorín, 
investigadora i crí-
tica literària de LIJ   
(Banco del Libro de 
Venezuela i UAB).

Marta Ardite, historiadora 
de l’art i investigadora de 
l’àlbum il·lustrat.
Manuel Barrios, director i 
realitzador del programa in-
fantil Una mà de contes (Canal 
Super 3).
Maica Castellà, mestra i 
investigadora de l’àlbum 
il·lustrat en l’àmbit de 
l’educació infantil.
Glòria Gorchs, bibliotecària, 
crítica i especialista en LIJ.
Arianna Squilloni, autora i 
editora d’àlbums il·lustrats 
(Editorial A buen paso).

Javier Sáez Castán, 
autor i il·lustrador 
d’àlbums 
il·lustrats.

Programa


