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La II Setmana de l'Àlbum serà el primer festival de literatura
infantil que es farà a onze províncies simultàniament i a una
vintena de ciutats.
Barcelona, 17 d’octubre de 2018. Aquest matí s’ha presentat simultàniament a Barcelona i a
Madrid la II edició de La Setmana de l’Àlbum que tindrà lloc del 2 a l’11 de novembre. La
I Setmana de l'Àlbum es va fer a Barcelona el 2017 amb tant d'èxit que altres ciutats s'han sumat
a aquest festival i enguany es celebrarà simultàniament a llibreries, escoles i biblioteques d’onze
províncies diferents: Almeria, Astúries, Balears, Barcelona, Girona, Las Palmas, Madrid, Osca,
Sevilla, València i Saragossa.
En concret a Catalunya, entre el 2 i l'11 de novembre, s’organitzaran més de 150 activitats a
Barcelona i comarques (Cardedeu, Cerdanyola del Vallès, Gavà, Les Franqueses del Vallès,
Mataró, Ripollet, Rubí, Sabadell, Terrassa i Vic) i a Girona i comarques (Banyoles, Torroella de
Montgrí). Seran deu dies intensius al voltant del gènere àlbum, consistents en trobades amb
escriptors i il·lustradors, tallers, exposicions, taules rodones sobre el gènere i activitats lúdiques,
destinades tant a nens com a joves, pares i formadors.
Paral·lelament a les activitats distribuïdes pel territori català, es crearà durant aquesta setmana
un espai de formació permanent a Barcelona al Pati Llimona, pensat per a professionals
interessats en el gènere.
A més a més també tindrà lloc durant el cap de setmana del 10 i 11 de novembre el fòrum
L’Àlbum a l’Aula; unes jornades adreçades a professionals del món de l’educació i del sector de
la LIJ en general. Una oportunitat per descobrir tot allò que l’àlbum il·lustrat pot aportar en
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l’educació de la sensibilitat artística i literària així com en el foment de la lectura.
Adjunt trobareu el cartell que ha dissenyat Carole Henaff expressament per la Setmana de
l’Àlbum 2018. L’objectiu és comptar amb un cartell únic per cada Setmana de l'Àlbum, il·lustrat
per un artista diferent. La finalitat és crear una sèrie de cartells col·leccionables, que siguin una
mostra viva del talent del nostre país.

Per a més informació cliqueu damunt les paraules marcades amb rosa per poder-vos descarregar
les activitats programades per La Setmana de l’Àlbum i el programa del fòrum L’Àlbum a l’Aula.

Si voleu ampliar la informació, o bé, demanar una entrevista amb els responsables de
l’Associació no dubteu en contactar amb el nostre departament de premsa:
Marta Rodríguez
premsa@albumbarcelona.org
626 153 099

