Torna la “Setmana de l’Àlbum”,
el festival dedicat a l’àlbum il·lustrat

✓ L'Associació Àlbum!, organitza la III Setmana de l'Àlbum, un esdeveniment
entorn de l'àlbum il·lustrat i el seu valor com a eina per al foment de la
lectura.
✓ Es tracta del festival literari de major abast territorial. Aquesta edició se
celebrarà a Almeria, Barcelona, Madrid, Màlaga i Sevilla.
✓ La Bologna Children´s Book Fair i el Goethe Institut se sumen als
col·laboradors del festival

El festival literari Setmana de l'Àlbum es consolida com a la cita imprescindible per a
tots aquells interessats en el món de l'àlbum il·lustrat, amb un programa d'activitats
que en aquesta edició gira entorn del tema "Llibres que obren mons".

La Setmana de l'Àlbum, que amb aquesta compleix ja tres edicions, se celebrarà entre
el 2 i el 17 de Novembre, les dates de Barcelona i Sevilla són del 2 al 10 novembre, i
les de Madrid, Almeria, i Màlaga del 9 al 17 novembre.

La Setmana de l'Àlbum és un punt de trobada entre professionals i amants de l'àmbit
literari entorn d'activitats multidisciplinàries com conta contes, taules rodones o
activitats a l'aire lliure amb il·lustradors; activitats dirigides a públic de totes les edats.

A l’edició del 2018 hi van participar 46 biblioteques, 83 llibreries, 150 il·lustradors,
autors, talleristes i ponents. Es van organitzar més de 350 activitats que van congregar
a un públic de més de 3.000 persones.
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Amb les dues edicions anteriors, la Setmana de l'Àlbum ha aconseguit crear un extens
teixit de sinergies entre llibreries, biblioteques, editorials i creadors que creix any rere
any per a donar suport i visibilitat al gènere de l'àlbum.

L'il·lustrador Pablo Albo crida a cuidar esdeveniments com aquest, que permeten
apropar l'àlbum il·lustrat a totes les edats. Oblit Baseiria, llibretera de Casa Anita,
assenyala que "la Setmana de l'Àlbum fa vibrar les llibreries". Gema Sirvent, de
l'editorial Libre Albedrío apunta per la seva part que "per primera vegada l'àlbum
il·lustrat pren protagonisme i visibilitat" i que gràcies a aquesta iniciativa "hem
aconseguit despertar l'interès de nombrosos lectors que són ara seguidors indiscutibles
del llibre àlbum".

Entre les activitats de la Setmana de l'Àlbum cal destacar el II Fòrum 'L'Àlbum a
l'aula', destinat a professionals del sector educatiu i de la literatura infantil i juvenil.
Enguany se celebrarà a tres ciutats i les dates del II Fòrum 'L'Àlbum a l'aula' són:
Barcelona, 8 i 9 de novembre, Madrid, 15 i 16 de novembre i Saragossa, 13 i 14 de
desembre. Us podeu descarregar les activitats del II Fòrum 'L'Àlbum a l'aula' a
Barcelona aquí.

El cartell d'aquest any ha estat realitzat per l'il·lustrador sevillà Guridi, qui ha declarat
que la seva intenció és la de "ressaltar la importància de la figura de la dona alhora i el
fet de llegir com a vehicle de superació". L'artista ha volgut també assenyalar la
importància de l'àlbum com a "nexe entre la literatura que fa imaginar i la imatge que
es llegeix".
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Darrere de la iniciativa la Setmana de l'Àlbum es troba l'Associació Àlbum!, formada
per un total de 23 editorials independents amb l'objectiu comú de fer valdre l'àlbum
il·lustrat i la seva rellevància social, i fomentar el seu ús en diferents espais educatius,
conjuntament amb llibreters, biblioteques i escoles. L'Associació Àlbum considera
l'àlbum com a eina imprescindible per construir una societat amb esperit lliure i literari.
Llistat de les 23 editorials independents que componen l'Associació Àlbum!, aquí. I el
Manifest fundacional aquí.

Per a la celebració de la 3a edició de la Setmana de l'Àlbum, s’ha renovat la
col·laboració amb l’ICUB, Biblioteques de Barcelona, Biblioteques de la Diputació
de Barcelona, Centre Cívic Pati Llimona, així com el patrocini de Novoprint i Àsia
Pacific Offset; s’han incorporat Les Punxes Distribuïdora i Pergraphic com a nous
patrocinadors. D'altra banda, la Bologna Children´s Book Fair, referència a escala
internacional per al llibre infantil, i el Goethe Institut, són alguns dels nous
col·laboradors d'aquesta edició, gràcies a la seva participació en diferents activitats a
Barcelona.

La Setmana de l'Àlbum espera així aconseguir el seu objectiu d'incrementar la
cooperació entre els diferents agents socials involucrats en el món del llibre i poder
continuar posant en relleu la importància social que avui dia té l'àlbum il·lustrat.

Podeu consultar el llistat de totes les activitats de la Setmana de l'Àlbum aquí.

Contacte premsa:
Chordà Comunicació
Neus Chordà
neus@neuschorda.com
mòbil 630043672
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