LLUM
DE LLULL

DIVENDRES 17
Matí

10:00 h Obertura i parlaments institucionals
10:15 h Sessió inaugural La Littérature pour la jeunesse,
un patrimoine pour l’avenir: De la conservation partagée
à la numérisation concertée, a càrrec de Jacques
Vidal-Naquet: Director del Centre Nacional de Literatura
per a la Joventut del Departament de Literatura i Art
de la Biblioteca Nacional Francesa

Jornades
de Literatura
Infantil
17 I 18
DE NOVEMBRE
DE 2017

El Patrimoni Literari Infantil

11:30 h Pausa Cafè
12:00 h Biblioteques Patrimonials
Fundació Marta Mata, a càrrec de Carmen Jiménez:
bibliotecària de la Fundació Marta Mata i de la Biblioteca
Central Xavier Amorós
Biblioteca Xavier Benguerel, a càrrec d'Anna Herràez:
responsable del servei de Documentació de Literatura
Infantil de la Biblioteca Xavier Benguerel.

13:00 h La Investigació sobre el patrimoni literari infantil
Recuperem el patrimoni: la investigació i la difusió del
patrimoni literari infantil, a càrrec de Teresa Mañà:
professora de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació
i directora de BESCOLAR

13:45 h Bones pràctiques
El patrimoni oral, a càrrec del Grup MARC (Mestres Àvies
Recuperadores de Contes)

14:15 h Dinar
TARDA

Ramon Llull i el Dia del Llibre
Infantil Català

16:30 h La Doctrina pueril de Ramon Llull i la formació dels laics
a la tardor de l’edat mitjana, a càrrec de Joan Santanach:
professor de la Universitat de Barcelona, coordinador
de l'Editorial Barcino i comissari de l'Any Llull 2015-16
17:30 h El Gest i la Paraula. Introducció a l’art de contar
meravelles, a càrrec de Gabriel Janer Manila: escriptor.
18:30 h Llull amb un cop d'ull. Presentació del logo del Dia
del Llibre infantil català a càrrec del seu creador Pere
Prats Sobrepere

VESPRE
20:00 h Contes a la vora del foc. La pervivència de la narració
oral als nostres dies, a càrrec d' Anton Àvila (Flautes):
pagès i narrador
Lloc: El Portal de Catalunya, C/ de la Font, 13 Reus.
Aquest local ofereix l'opció de degustar productes locals mentre
dura l'actuació a un preu molt assequible.

Dissabte 18
Hi haurà una ﬁra de llibreries locals amb les novetats de Nadal
2017 i activitats per a les famílies i públic en general:
presentacions de llibres, tallers d’il·lustració i contes...

MATÍ

Què volem:
Les Biblioteques Municipals de Reus, amb la
col·laboració del grup de Biblioteques Infantils del
COBDC Bib Botó organitzen les primeres Jornades de
Literatura Infantil Catalana.
Aquestes jornades sorgeixen de l’interés per la
difusió del patrimoni literari català adreçat als infants
i amb la convicció que cal construir el relat de la
nostra història literària que per motius polítics ha
estat tantes vegades interromput, per fomentar-ne el
coneixement i la investigació en beneﬁci de les
generacions futures.
Aquesta primera edició, fruit de la celebració dels
700 anys de la mort de Llull, l'hi vol retre
homenatge i posar en relleu la gran aportació que
aquest autor va fer a la literatura europea medieval
presentant el Dia del Llibre Infantil Català.

QUAN I On es fa?
17 i 18 de novembre de 2017
Biblioteca Central Xavier Amorós de Reus
C/Escorxador, 1 43202 Reus
Tel: 977010025

Inscripcions:
biblioteques.reus.cat

10:30 h Presentació de la nova col·lecció de l'editorial Baula,
la Colla Pessigolla
11:00 h Com il·lustrar els clàssics; seguit d'un taller d'il·lustració
per a nens, a càrrec d'Ignasi Blanc: il·lustrador
12:00 h Com explicar Llull als nens, conta contes del Llibre
de les Bèsties, a càrrec de Judit Robert
12:30 h Descobreix els contes de Vilaencanteri, a càrrec
de Reusenques de Lletres.
13:00 h Autòmat Llull, descobreix aquesta exposició
amb els seus creadors Milimbo i Marc Sardà
Llibreries que participen:
Llibreria Gaudí, Galatea Llibres, Llibreria Araceli, El Pupitre.

DURANT LA SETMANA
Durant la setmana es podran visitar les exposicions:
Biblioteca Central Xavier Amorós
La Veritat Inefable
Autòmat Llull
Mostra bibliogràﬁca de Ramon Llull
Biblioteca Pere Anguera
Exposició de l’obra de l’il·lustrador
Ignasi Blanch

