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L’associació àlbum BARCELONA neix amb l’objectiu de donar visibilitat social al llibre 

àlbum i d’incentivar la promoció de la lectura de l’àlbum a l’escola i als instituts. 

 

L’educació visual i literària dels nens i nenes  és un eix de la seva formació per tal 

d’esdevenir persones crítiques, lliures i creatives. Dotades d’una creativitat no només 

plàstica i artística, sinó d’una creativitat que neix quan s’ajunten idees, s’associen 

conceptes i s’aconsegueixen solucions innovadores en qualsevol àmbit: científic, 

industrial, social. 

 

 

Qui som 

 

Les editorials que hem donat vida a aquesta associació, som:  

A buen paso, www.abuenpaso.com 

Babulinka, www.babulinkabooks.com 

BiraBiro, www.birabiroeditorial.com 

Coco Books, www.cocobooks.com 

Corimbo, www.corimbo.es 

Ekaré, www.ekare.com 

El Cep i la Nansa, www.elcepilanansa.com 

Flamboyant, www.editorialflamboyant.com 

Juventut,  www.editorialjuventud.es  

Takatuka, www.takatuka.cat 

Thule, www.thuleediciones.com 

Libros del Zorro Rojo. www.librosdelzorrorojo.com 

 

àlbum BARCELONA Una iniciativa pionera a Catalunya i a la resta de l’estat espanyol.  

www.albumbarcelona.org 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.albumbarcelona.org/
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Missió i filosofia 

 

Els catàlegs de les editorials associades a àlbum BARCELONA presenten un ampli ventall de 

propostes, totes elles mantenen la seva pròpia identitat, comparteixen, però, una mateixa visió 

de la infància i també de la feina i ofici editorial, de la feina de creació i producció de llibres i de 

llibres àlbum en concret, perquè s'hi dediquen convençuts que encara queda molt de camí per 

fer.  

 

Són editorials conegudes que formen part d’una oferta de qualitat en llibreries i biblioteques. La 

seva producció també està present a Amèrica Llatina, on, a més de la presència a llibreries, 

formen part de moltes seleccions de reconeguts especialistes per a dotacions de biblioteques 

escolars i els programes de diversos ministeris d’educació per a la promoció de la lectura. Els 

títols dels catàlegs de les editorials associades a  àlbum BARCELONA s’han traduït a més de 

trenta llengües.  

 

La presència de totes les editorials associades, en el mercat internacional està avalada per 

gairebé 200 reconeixements i premis com: 9 premis Ragazzi de Bologna i 5 mencions als 

millors llibres; 2 premis de Bologna a la millor feina editorial; més de 25 llibres reconeguts en la 

IBBY Honour List; més de 30 reconeixements White Ravens de la Jugendbibliothek de Munich;  

14 premis de la Fundación Cuatro Gatos; 16 Caldecots; 5 Kate Greenaway; 14 reconeixements 

de la llista dels millors llibres del New York Times, més de 100 títols presents a Los mejores del 

Banco del Libro, Unesco a la tolerància, Visual, Prix Sorcières... entre molts d'altres 

reconeixements. 

 

També sumen molts reconeixements locals: 1 premi a la Mejor Labor Editorial del Ministerio de 

Cultura; 6 premis Llibreter al millor Àlbum Il·lustrat; 5 Atrapallibres; 12 Junceda; 6 Premio Kirico;  

2 Serra d’Or...  

 

Aquestes editorials aposten per noves veus, escriptors i il·lustradors contemporanis que 

proposen una visió personal i actual del món que ens envolta. Sense oblidar que també posen 

a disposició dels lectors les obres d’autors clàssics i universalment estimats. De manera que 

dins del catàleg de les editorials membres de l’associació àlbum BARCELONA, hi ha un total de 7 

guanyadors del premi Hans Christian Andersen, 6 del Premio Nacional de Ilustración i fins i tot... 

9 premis Nobel. 

 

Malgrat tot el que han aconseguit (i del que estan molt orgullosos), entenen que per les 

dimensions de les editorials que dirigeixen, a vegades el camí fa una mica de pujada.  
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Arran d’experiències prèvies, com ara l’assistència conjunta a fires  i activitats de promoció de 

la lectura, van valorar que sumar forces i sinèrgies és la millor manera de poder engegar 

accions apassionants, engrescadores i, sobretot, necessàries per donar a conèixer el valor del 

format del llibre àlbum. I ho fan amb la convicció de que allò que poden fer unides és més 

important que allò que les separa. 

 

Fora de l’àmbit cultural de biblioteques i escoles, l’oferta variada de llibres de qualitat i que 

podria ajudar (i molt) a formar nou lectors apassionats, no es veu reflectida a la premsa 

generalista sigui online o offline, a la ràdio i, encara menys, a la televisió. D’aquests llibres no 

se’n parla, o se'n parla molt poc. Apareixen en algun llistat de recomanacions pel Nadal, Sant 

Jordi i llibres per l'estiu. Però els nens llegeixen (haurien de llegir) tot l’any, les persones anem 

creixent i fent la nostra vida dia rere dia. I busquem aliment pel nostre cap i ànima no només 

quan són festes assenyalades. 

 

La situació es veu agreujada pel funcionament dels canals de distribució i de la pressió de la 

novetat en un mercat llibreter complicat. Però les editorials associades a àlbum BARCELONA,  

no produeixen llibres fungibles, produeixen històries que puguin acompanyar els 

nostres nens i nenes any rere any. Històries compartides entre pares i mares, i els seus 

fills i filles, nebots i nebodes. Històries que perdurin al llarg del temps. 

 

Aquesta és una de les raons per les quals s'ha creat l’associació àlbum BARCELONA,  per poder 

comunicar l’essència d’un format, el llibre àlbum. Aquest format és un instrument pel goig de la 

literatura i de la discussió literària a l’aula, tant pels no lectors com per als primers lectors, els 

adolescents i fins i tot els adults. Perquè un bon llibre per a nens, necessàriament ha de ser un 

bon llibre per a adults.  

 

Per tal de donar visibilitat al llibre àlbum s'ha creat àlbum BARCELONA. Participen en fires 

nacionals i internacionals; treballen a l’edició de fulls informatius i de promoció de lectura; 

donen suport a cursos per a docents, sempre de la mà dels experts de l’àmbit del foment de la 

lectura... els llibreters. Perquè entenen que el destí dels editors d'àlbum BARCELONA i del llibre 

àlbum, està necessàriament lligat al de les llibreries. 

 

Experiències passades han demostrat que junts es poden arribar a fer coses de dimensions 

inaccessibles per a una sola editorial independent. També experiències passades han 

confirmat que aliar-se amb gent, associacions i empreses que comparteixen objectius i valors 

pot fer el camí més fàcil i es pot arribar més lluny i millor. 
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L’associació àlbum BARCELONA és (vol ser) el vehicle que ajudi a visibilitzar el llibre àlbum, però 

no només això, vol ser un punt de partida per crear nous lectors. 

 

L’associació àlbum BARCELONA està oberta a la incorporació de més editorials, més 

professionals dedicats al llibre àlbum, a la bona i variada oferta que aquestes editorials puguin 

posar en mans dels lectors, cosa que no es podria fer,  sense la col·laboració de tots els actors 

d’una cadena que creix i que es vol encara més compromesa: llibreters, bibliotecaris, mestres, 

professors, crítics literaris, revistes especialitzades i premsa generalista, mares, pares i, 

evidentment, els lectors.  

 

àlbum BARCELONA té el compromís d’oferir alternatives, d'oferir bona literatura i fer-ho bé. 
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Tres grans accions en una setmana 

 

 

 

           La Setmana de l'Àlbum 

del 6 al 12 de novembre 

 

 

 

Per celebrar la Setmana de l'Àlbum s'han organitzat un centenar d'activitats a Barcelona ciutat 

i comarques (Terrassa, L’Hospitalet, Sabadell, Gavà, Rubí) al voltant del llibre àlbum. 

 

Les activitats tindran lloc a llibreries (amb les especialitzades en infantil com a eix principal) i a 

biblioteques. Les activitats organitzades són trobades amb autors i il·lustradors, tallers, 

xerrades i debats al voltant del gènere i, és clar, activitats lúdiques, destinades tant a nens com 

a joves i adults. 

 

La Setmana de l'Àlbum vol apropar el gènere tant a nens i pares com al sector educatiu. 

Aquest original festival literari i artístic és, sens dubte, la millor manera de visibilitzar el llibre 

àlbum i implicar a nens, pares, professionals i educadors.  

 

No hi ha dubte que s'havia de descentralitzar (en pròximes edicions s'anirà més lluny) i tampoc 

hi havia dubte dels espais on celebrar les activitats: llibreries i biblioteques. Els dos sectors més 

actius i combatius pel que fa a la creació de nous lectors. 

 

La Setmana de l'Àlbum és una setmana dedicada al llibre àlbum per mirar-lo de ben a prop i 

així, apreciar el que aquest format pot aportat i oferir als seus lectors. 

 

Qui participa en la Setmana de l'Àlbum? Tots els actors que han volgut involucrar-se. Tots han  

estat convidats: llibreters, bibliotecaris, mestres, professors, institucions... i naturalment els 

mateixos creadors i prescriptors que faran, xerrades i trobades d’intercanvi amb els seus 

lectors/es. 
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Algunes de les activitats de la Setmana de l'Àlbum són: 

 

 

 El kamishibai (o el petit teatre de paper)   

El kamishibai (o el petit teatre de paper) és una eina que contribueix al 

desenvolupament del llenguatge en nens i joves i els convida a iniciar-se en el plaer de 

la lectura. Història del kamishibai, ús a l’aula i exercicis pràctics. Taller per a l'aula, la 

biblioteca escolar i la casa adreçat a mestres, bibliotecaris, pares i mares.  Impartit per 

Irene Savino i Pablo Larraguibel. Actes a Sabadell i Gavà 

 

 Trobades amb Iban Barrenetxea  

Iban Barrenetxea conversarà sobre els seus darrers llibres: Benicio y el prodigioso 

náufrago y Brujarella.  

Iban Barrenetxea va entrar  en el món de la il·lustració i creació de llibres per a infants 

a principis del 2010. Des d'aleshores ha treballat per diferents editorials d'Espanya com 

a il·lustrador. Les seves obres han guanyat importants premis (l'últim ha estat el Primer 

Premio a los Libros Mejor Editados, categoría infantil y juvenil, del Ministerio de cultura 

per Benicio y el Prodigioso Náufrago) i les seves obres han estat traduïdes a 7 idiomes 

(portuguès, francès, italià, eslovè, xinès mandarí, japonès i rus). Actes a Barcelona 

 

 Trobades amb Beatriz Martín Vidal   

En aquest cas ens endinsarem en l’obra de Beatriz Martín Vidal des d’una doble 

vessant: Exposició d'originals de les il·lustracions de l’obra de Beatriz Martín Vidal, 

dels llibres Enigmas, Caperuza, Querida tía Agatha a 3 llibreries (Vic, Rubí i Barcelona). 

Xerrades “L'àlbum, art o literatura? La relació de l'àlbum amb la paraula.” 

(Barcelona i Sabadell)   

 

Beatriz Martín Vidal (Valladolid, 1973) va estudiar a la Universidad de Salamanca, on 

es va graduar en Belles Arts, abans d'especialitzar-se en il·lustració a la Escuela de 

Arte de Valladolid. Ha estat seleccionada per l'exposició anual de la New York Society 

of illustrators i ha obtingut nombrosos premis de còmic i il·lustració. Ha publicat més de 

20 llibres. 
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 Bestiari Salvatge d’anar per casa amb Sebastià Serra i Oriol Toro  

El Sebastià Serra és un il·lustrador més que reconegut, però aquest llibre és el primer 

que escriu i il·lustra com a projecte propi. Un bestiari estrafolari, divertit, per recitar, 

cantar i il·lustrar. En aquesta activitat l'acompanya l'Oriol Toro, músic, contacontes i 

escriptor. I tots dos, a través de la poesia, els contes, el dibuix, la guitarra, la flauta i la 

cançó, faran un viatge meravellós per aquest bestiari salvatge d'estar per casa. Acte a 

Barcelona 

 

 Trobada amb Rocio Bonilla i Susanna Isern amb els llibres: Això no és una selva i 

El gran llibre dels Superpoders  

Mentre la Susanna explica el conte la Rocio dibuixa i mostra la feina de l’il·lustrador en 

directe. Després, podrem parlar amb elles de com funciona això de fer un àlbum 

plegades i com els hi agrada treballar juntes. Actes a Barcelona 

 

Rocio Bonilla és llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i Cap en 

Pedagogia. Ha fet cursos específics d’il·lustració amb Ignasi Blanch i Roger Olmos. Va 

iniciar la seva trajectòria professional en l’àmbit artístic i després es va dedicar a la 

publicitat durant dotze anys. Des del 2010 ha compaginat la il·lustració amb la pintura 

de murals i ha publicat diversos treballs en revistes, a més de cartellisme i prop de 

trenta llibres.  

 

Susanna Isern és escriptora, psicòloga i mare de tres nens. Des que es va publicar el 

seu primer àlbum il·lustrat, la primavera del 2011, ha escrit més de trenta llibres 

infantils. La majoria de les seves obres es comercialitzen en l'àmbit internacional i 

poden trobar-se escrites en 16 idiomes a més d'en sistema Braille. Dues de les seves 

obres han estat premiades als Estats Units amb la medalla de plata en els prestigiosos 

Moonbeam Children’s Books Awards els anys 2013 i 2015. 

 

 “Grans com muntanyes” amb Fran Pintadera i Txell Darné a La Petita  

De la mà de la il·lustradora farem una muntanya que anirà canviant a mesura que 

l'autor explica el conte; en acabar els nens i nenes faran la seva muntanya ideal amb 

colors i retalls de paper. Actes a Barcelona i Banyoles 

 

Fran Pintadera va néixer a Las Palmas de Gran Canària l’any 1982. Aviat va fer les 

maletes i les ha incorporades a la seva vida. Va estudiar Educació social i 

Psicopedagogia. És narrador oral, explica històries i les escriu, de vegades en aquest 

ordre, de vegades a l’inrevés.  
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Txell Darné (Banyoles, 1980) es va graduar en Art i Disseny a l’Escola Massana de 

Barcelona en l’especialitat d’il·lustració. L’any 2005, juntament amb Joan Gómez, van 

muntar l’estudi de disseny i il·lustració Canseixanta. Ha il·lustrat nombrosos contes 

infantils i juvenils per a diferents editorials i col·labora, entre d’altres, en les revistes 

Cavall Fort i BarçaKids. Actualment forma part de l’equip de creació de jocs de 

l'empresa Londji. 

 

 Estampa el teu bosc!  

Taller d'expressió plàstica i d'estampació basat en els canvis en la natura durant les 

diferents estacions (col·lecció Les Estacions, Editorial Joventut). Impartit per Albert 

Asensio. Actes a Barcelona 

 

Albert Asensio estudia disseny gràfic a l’EADT. Més tard, realitza un postgrau 

d’il·lustració a l’Eina Barcelona (2006-2007) i dos cursos de dibuix i pintura al Central 

Saint Martins College of Art and Design, Londres el 2009.  El 2007 comença a treballar 

com a il·lustrador per diferents editorials i mitjans de comunicació. Fins ara ha rebut un 

Laus de Bronze pel cartell de Fira Tàrrega 2010 (disseny gràfic de l'estudi Miquel Puig), 

un premi amb el llibre Kim de Rudyard Kipling, tres premis Junceda; per millor coberta 

de llibre, millor publicitat i millor il·lustració científica respectivament, i el Premi Llibreter 

2017 al millor àlbum il·lustrat amb El banc blau. 

 

 L’Àlbum: procés creatiu, inspiració, tècniques i referents.   

Albert Asensio exposa com va ser el procés creatiu de l’àlbum El Banc Blau, 

guanyador del Premi Llibreter 2017 en categoria d’Àlbum Il·lustrat. Tècniques 

compositives, fonts d’inspiració, tècniques d’il·lustració i referents que formen part del 

seu imaginari. Per a tots aquells amants de l’àlbum il·lustrat. Actes a Barcelona 

 

 L’Àlex i el hula hoop màgic  

Taller d'il·lustració.I tu, en quin animal et voldries convertir? Albert Arrayàs presenta el 

hula hoop màgic de l'Àlex, que la transforma en un animal. Després, t'ajudarà a 

convertir-te en el teu animal preferit... Actes a Barcelona 

 

Albert Arrayás (1990) va estudiar la carrera Belles Arts a la Universitat de Barcelona i 

just quan la va acabar, amb 22 anys, ja es va començar a endinsar en el món de la 

il·lustració. Es va instal·lar a Cadàver Exquisit, on va conèixer a grans professionals de 

l’àmbit artístic, i en molt poc temps li van començar a ploure encàrrecs, i fins avui! 
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 El vell al pont, de E. Heminway  

La guerra civil espanyola i la tematització de conflictes contemporanis. L'àlbum com a 

eina de sensibilització. Xerrada a càrrec de Pere Ginard (il·lustrador) i Estrella 

Borrego (editora). Actes a Barcelona 

 

El vell al pont és una obra excepcional que explica una única història, la de les víctimes 

de qualsevol conflicte, en dos registres; atractiva per experts i profans tant en el tema 

de la Guerra Civil com en la literatura de Hemingway; que posseeix un valor testimonial 

per la base fotogràfica de les il·lustracions, i que inclou l'epíleg d'Ian Gibson, 

especialista en història contemporània, que permet la contextualització dels fets 

subjacents sota el conte.    

 

Pere Ginard. Il·lustrador, cineasta i cofundador de Laboratorium, micro factoria per a 

la creació de films experimentals. Va estudiar Belles Arts a la Universitat de Barcelona i 

Il·lustració a l'Escola Massana, on imparteix classes d'animació i il·lustració des de 

2006. Com a il·lustrador ha obtingut nombrosos premis i els seus treballs s'han exposat 

a la Fira del Llibre Infantil de Bolonya, la Biennal d'Il·lustració de Bratislava, el Itabashi 

Art Museum de Tòquio i el Nami Concours de Corea.   

 

Estrella Borrego. Editora de Llibres del Zorro Rojo, escriptora i especialista en 

Literatura Infantil i Juvenil. Va estudiar Periodisme a la Universitat Complutense de 

Madrid, completant els seus estudis amb un doctorat en Poesia Contemporània i un 

Màster en Foment de la Lectura i l'Escriptura. Creadora i coordinadora del projecte 

educatiu "Escribir para niñas y niños" dirigit a joves i mediadors culturals. 

 

 Metròpolis  

Sota la frase “un futbolista, un edifici gegant o un dromedari, perduts… ajuda’ls a trobar 

la seva Metròpolis”, convidem a tots els nens i nenes participants a fer la volta al món! 

Aprendre geografia, conèixer els tresors culturals, l’arquitectura, les principals 

atraccions turístiques, les curiositats i les especialitats culinàries més típiques i 

exquisides de les grans metròpolis de la Terra.   

 

Benoît Tardif Nascut a la ciutat de Laval, a la província canadenca del Quebec, Benoît 

Tardif va començar a il·lustrar professionalment després de completar els seus estudis 

de disseny gràfic a la Universitat del Quebec, a Mont-real. Des d’aleshores, ha estat 

creant il·lustracions senzilles, directes i marcades per uns colors molt vius.   
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Sovint amb un punt d’ironia, l’estil de Tardif mostra clarament el seu interès per la 

serigrafia i els pòsters. En els seus treballs, Benoît combina tècniques tradicionals i 

digitals per tal d’aconseguir imatges que transmetin un missatge conceptual específic.  

 

Actualment, Benoît Tardif treballa i viu amb la seva parella i el seu fill petit a Mont-real. 

Entre les seves aficions, hi ha el disseny, els llibres, la música, els esports i les arts 

visuals. No té mascotes, però li agraden els gats. 

 

 

 

 

Us podeu descarregar el programa complet amb totes les activitats al web 

www.albumbarcelona.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.albumbarcelona.org/
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Fòrum l'Àlbum a l'Aula 

Jornada professional 

10 i 11 de novembre 

 

 

L’associació àlbum BARCELONA neix amb l’objectiu de donar visibilitat i rellevància al llibre 

àlbum. Per aquest motiu, si el que es pretén és aconseguir que el gènere guanyi presència, era 

necessari crear un espai de diàleg entre els professionals del llibre àlbum i tots aquells agents 

que, d’alguna manera, tenen un paper rellevant en la formació de lectors. 

 

Així neix el fòrum l'Àlbum a l'Aula. Unes jornades adreçades a professionals del món de 

l’educació i del sector de la LIJ. Una oportunitat per descobrir tot allò que l’àlbum il·lustrat pot 

aportar en l’educació de la sensibilitat artística i literària així com en el foment de la lectura.  

 

Fòrum l'Àlbum a l'Aula, està organitzat al voltant d’una sèrie de conferències a càrrec 

d’especialistes en el gènere.  

 

 

Algunes de les ponències del fòrum són: 

 

 Què faig amb els àlbums sense mots?, a càrrec d'Emma Bosch, llicenciada en 

Belles Arts i doctora per la Universitat de Barcelona. Dissenyadora gràfica i docent en 

la secció departamental Didàctica de l’Educació Visual i Plàstica (UB). Membre del 

Seminari de Bibliografia Infantil i Juvenil i coordinadora del GT Il·lustrem-nos de 

l’Associació de Mestres Rosa Sensat.   

 

 Àlbums per a pensar, tafanejar, conèixer i ser. Una proposta d’àlbums i activitats 

per a pensar, a càrrec d'Arianna Squilloni, fundadora de l'editorial A buen paso 

(2008), especialitzada en llibres molt il·lustrats per a nens, tant si es tracta d'àlbums, 

contes il·lustrats, recopilacions de poesia. Habitualment participa amb assiduïtat en 

jornades i debats, fent classes en cursos i màsters (Espanya, Itàlia, Xile, Colòmbia, 

entre d'altres països). En 2017 ha format part del jurat de l'exposició d'il·lustradors de la 

fira del llibre infantil i juvenil de Bologna. Ha publicat també diversos àlbums com a 

autora.  
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 L'àlbum en l'imaginari col·lectiu: el cas del Japó, a càrrec de Joan Portell. 

Llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació per la UB, és doctor per la Universitat 

Autònoma de Barcelona i Màster en Didàctica de la Llengua i la Literatura per la UAB. 

Dóna classes a la Universitat de Girona, a la Universitat de Barcelona i a l’Autònoma 

de Barcelona en literatura infantil i juvenil i hàbits lectors. Té una vintena de títols 

publicats de llibres d’assaig, novel·les i literatura infantil. Així mateix, ha coordinat el 

programa de motivació a la lectura Municipi Lector, que actualment s’aplica a diversos 

municipis de Catalunya. 

 

 Imatges per ser llegides. De quina manera les imatges diuen el que diuen? (I per 

a què ens pot servir  saber-ho dins i fora de l'aula?) Un itinerari per 12 àlbums 

il·lustrats des del punt de vista particular d'una, a càrrec de Gabriela Rubio. 

Escriptora de literatura infantil i juvenil, il·lustradora i professora d'il·lustració. Coordina 

el Curs d'Especialització en Il·lustració Infantil i Juvenil d'EINA, Centre Universitari de 

Disseny i Art de Barcelona adscrit a la UAB, on a més dóna classes a la Diplomatura 

d'Il·lustració Creativa. El seu treball ha rebut diversos reconeixements. Entre d'altres, el 

Premio Lazarillo d'Il·lustració, l'Apel·les Mestres de Literatura Infantil Il·lustrada i 

l'Aneguet Lleig pel conjunt de la seva trajectòria professional. 

 

 Arte es libertad. El álbum como formato de lectura integrador y participativo. 

¿Por qué nos parece el Soporte idóneo para el aula? , a càrrec de Beatriz Sanjuán 

Márquez de la Plata. Fundadora de l'Empresa VIA LIBRI, Promoció de la Lectura i 

Literatura Infantil (2007) que promou programes de formació lectora amb nadons, nens 

i joves en escoles, biblioteques i altres àmbits de trobada amb la lectura. És llicenciada 

en Filologia Hispànica i titulada en Especialista en Promoció de la Lectura i Literatura 

Infantil per la Universidad de Castilla la Mancha. Professora Associada a la Facultad de 

Ciencias de la Educación (Universidad de Oviedo) en l'assignatura: Didàctica de la 

Literatura Infantil. Pertanyent a l'Equip TresBrujas de Gestió Cultural des de l'any 2009. 

 

 

Us podeu descarregar el programa complet del fòrum al web www.albumbarcelona.org 

 

 

 

 

 

 

http://www.albumbarcelona.org/
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                 La Nit de l'Àlbum 

9 de novembre 

 

 

 

La Nit de l'Àlbum és la gran festa de l'àlbum BARCELONA. Lectors (ep, aquí, sí només majors 

d'edat), autors, il·lustradors, llibreters, periodistes, editors, distribuïdors, agents literaris, 

prescriptors, representants de les institucions públiques i d'empreses privades...  

 

La Nit de l'Àlbum vol ser la gran festa per celebrar tots junts la complicitat existent entre tots 

els que estimem la LIj i el gènere de l'àlbum.  

 

La Nit de l'Àlbum  se celebrarà a la  Sala Comillas de les Drassanes de Barcelona, el dia 9 de 

novembre, a les 20.30 hores.  

 

Durant la Nit de l'Àlbum es lliuraran els 1rs Premis ADIT - Premis a la Difusió de la Il·lustració 

Transgeneracional 

 

Ara que àlbum BARCELONA és un nadó, inicia el camí d'uns premis que, en aquesta edició vol 

que siguin divertits i desenfadats. Uns premis per, senzillament i no és poc, celebrar el llibre 

àlbum i tots aquells que l'estimem. L'any vinent, que àlbum BARCELONA ja haurà crescut i serà 

gran i seriós (o no), potser la II edició dels Premis ADIT seran més acadèmics (o no).  

 

Les categories dels Premis ADIT són: 

Quinta Forca: Premi a persona, empresa, negoci... establert/a fora de Barcelona  

Pixapins: Premi a persona, empresa, negoci... establert/a a  Barcelona 

Lletraferit: Premi a periodistes, bloggers, crítics o mitjans de comunicació 

Comptafils: Premi a bibliotecaris/ies 

  

La dotació dels Premis ADIT consisteix en unes molt bones paraules: "Tu has estat triat. Ets 

l’escollit/da. El dit t’ha assenyalat perquè tu ho vals, perquè t’estimes l’àlbum, la lectura i els 

lectors." També es lliurarà una il·lustració original (sense marc, no fos cas) d’un dit per 

assenyalar el camí a seguir. 
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                I un cartell Àlbum 

 

 

Cada any, una Setmana de l'Àlbum;  cada Setmana de l'Àlbum, un cartell. 

 

Il·lustrat cada any per un artista diferent, l’objectiu és crear una sèrie de cartells 

col·leccionables, que siguin una mostra viva del talent del nostre país. 

 

Aquest any, l’autor del cartell és Joan Negrescolor. 

 

Joan Negrescolor (Barcelona, 1978) va cursar estudis d'il·lustració a l'Escola Massana on es 

va graduar el 2003. Posteriorment va assistir a diversos cursos com el Seminari Internacional 

d'Il·lustració i Disseny d'Albarracín i es va establir com a il·lustrador professional.  El seu treball 

en els últims anys s'ha centrat majoritàriament en els àmbits del cartellisme, la il·lustració 

editorial i la premsa, tot i que també ha fet incursions en el món de la il·lustració publicitària. En 

l'actualitat cursa un Màster especialitzat en Il·lustració Infantil.   

 

A Joan Negrescolor li agrada explorar l'expressió i la poètica de la imatge. El seu treball es 

caracteritza per la força de les formes, aconseguint un ambient molt personal, sovint mitjançant 

la desproporció i el predomini dels colors càlids. Conceptualment riques i gràficament atractives, 

les seves il·lustracions reflecteixen l'afecte i la cura amb què treballa. Segons les seves pròpies 

paraules, es considera nostàlgic de l'analògic i víctima del digital.  www.negrescolor.com 

 

Premis i reconeixements de l'obra de Joan Negrescolor: 

Premiat amb Menció per al 4t Catàleg Iberoamericà d'Il·lustració, SM, FIL Guadalajara, Mèxic 

2013  

Seleccionat pel 3r Catàleg Iberoamericà d'Il·lustració, SM, FIL Guadalajara, Mèxic 2012  

Guanyador del concurs Sketchcrawl - Joso - Fnac. Millor conjunt de dibuixos. Barcelona 2012  

Finalista dels premis Junceda (APIC) 2012, categoria Llibre de Text i Publicitat  

Finalista dels premis Junceda (APIC) 2011, categoria Publicitat  

1r premi Concurs de cartells Carnaval de Lleida 2010  

Finalista premis Junceda (APIC) 2009, categoria Publicitat 
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La Setmana de l'Àlbum, el fòrum l'Àlbum a l'Aula i la Nit de 

l'Àlbum són possibles gràcies al suport de: 

 

  

 

 

   

Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona 

 

       

 

 

 

 

 

I a totes les llibreries, biblioteques, i professionals del llibre àlbum 

que hi participen. 

 

 

 

àlbum BARCELONA 2.0 

 

www.albumbarcelona.org 

www.facebook.com/albumbcn 

twitter.com/AlbumBcn 

www.instagram.com/albumbcn 

 

HASTAGS  #albumbarcelona  #setmanadelalbum 


