
TORNA  
LA SETMANA DE L’ÀLBUM  
AMB “L’ESPAI IMAGINAT” 
COM A TEMA CENTRAL

La sisena edició del festival es consolida com el punt 
de trobada entre especialistes, creadors, prescriptors  
i lectors del llibre àlbum.
La VI edició de La Setmana de l’Àlbum es celebrarà del 4 al 20 de novembre,  
amb activitats presencials i també contingut virtual associat a la formació Fòrum a l’Aula.  
Es celebrarà a les províncies de Barcelona i Girona entre el 4 i el 13 de novembre,  
a Almería entre el 9 i el 13, i a la Comunitat de Madrid entre l’11 i el 20.

Aquesta és la premissa, el punt de partida de la proposta creativa i conceptual que conduirà La Setmana de l’Àlbum 
2022. Aquest any, l’Associació Àlbum posa l’èmfasi del festival en la relació de convivència entre llibre i lector.  
“Estem acostumats a analitzar l’espai dins del llibre, però l’espai extern, aquell on habita la relació llibre-lector, 
sovint passa desapercebut. Tot i que aquest condiciona de manera molt significativa els processos de percepció, 
observació i elecció dels llibres.” afirma la Diletta Colombo, autora del pròleg del catàleg d’aquesta edició.

Avui més que mai, els llibres constitueixen un espai d’autonomia i pau pel qual val la pena lluitar. Multiplicar els espais 
de lectura, amb llibres àlbums diversos que creïn noves connexions, farà la nostra experiència més rica i alliberadora. 
L’espai imaginat es presenta com a refugi vital, un concepte que la il·lustradora del cartell d’enguany Sonia Pulido  
ha plasmat de forma exquisida.

T’ATREVEIXES A REVOLUCIONAR EL TEU ESPAI DE LECTURA 
I VEURE’N LES CONSEQÜÈNCIES?



El festival, com ja és habitual, 
 presenta dos esdeveniments claus: 

la programació  
de la Setmana, 
amb activitats  

per a públic familiar  
i per a adults,

les jornades de formació  
per a professionals:

L’Àlbum a l’Aula. 

Al web trobareu ben detallades totes les activitats i, a més,  
per facilitar la cerca podreu triar les poblacions  

i els llocs on es fan els diferents actes, els autors, les dates  
i a qui va adreçada cada activitat.

Aquesta edició compta amb l’ajuda de:
Ministerio de Cultura y Deporte, Departament de Cultura de la Generalitat, ICUB, CEDRO, Comunidad de Madrid, 

Servei de Biblioteques de Catalunya, Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona
i Girona, Biblioteques de Barcelona, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Almería, Escuela de Arte Almería,  

Centro Andaluz de las Letras, Espacio de Creación Campingás.

L’Associació ¡Âlbum! està formada per les editorials independents  
A Buen Paso, Akiara, A Fin de Cuentos, Babulinka, Bookolia, Bululú, Coco Books, 

Cuatro Azules, Diego Pun, Ekaré, Galimatazo, Gato Sueco, Juventud, Kókinos, Liana, 
Libre Albedrío, Libros del Zorro Rojo, NubeOcho, Nuevo Nueve, Pastel de Luna, 

Pípala, Takatuka, Thule, Tres Tigres Tristes i Wonder Ponder.

https://webdelalbum.org/la-semana-del-album/ 


LA SETMANA DE L’ÀLBUM

FÒRUM L’ÀLBUM A L’AULA

Més de 50 activitats a llibreries i biblioteques, 
adreçades a públic infantil i adult, amb xerrades i propostes de lectura en família.

I, a més, activitats al carrer obertes a tots els públics.
Les activitats a l’aire lliure es programen amb la col·laboració 

 de les biblioteques públiques i llibreries del barri.

El Fòrum L’Àlbum a l’Aula és un espai de diàleg entre els professionals de l’àlbum  
i tots aquells que, d’alguna manera, tenen un paper rellevant en la formació de lectors. Es dirigeix 

a professionals del món de l’educació i del sector de la literatura infantil i juvenil en general.

En aquesta edició, el FÒRUM L’ÀLBUM A L’AULA té per temàtica els espais imaginats fora i dins de 
l’àlbum. Tots preparats per conèixer els límits espacials de la literatura que ens envolta? Experts 

d’aquí i allà ens parlaran dels mecanismes del llibre àlbum i ens donaran eines per la seva selecció 
i promoció a l’aula i a la biblioteca.

05/11 12/11 19/11
11h a 14h 11h a 14h

i 17h a 19h 11h a 14h

BIBLIOTECA NOU BARRIS. 
BARCELONA

BIBLIOTECA VAPOR VELL. 
SANTS, BARCELONA

CASA DEL LECTOR. 
MADRID 

Laboratoris de lectura: una proposta per llegir, jugar, crear, descobrir i compartir en família. La instal·lació compta 
amb la presentació de 10 microespais amb seleccions de llibres i propostes per dialogar, jugar i crear. Els participants 
podran passar pels microespais desitjats i anar completant així el seu passaport de lectures enganxant els 
cromoàlbums dels llibres que més els han agradat. 

Espai llibreries: convidem a les llibreries de la ciutat a ser presents a l’acte amb un espai de venda.
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/11
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/11

BIBLIOTECA DE ARAGÓN 
c/ Doctor Cerrada, 22

Zaragoza

Dilluns: 
BIBLIOTECA PÚBLICA CARLES RAHOLA  

c/ Emili Grahit, 4C 
Girona

Dimarts:  
UNIVERSITAT DE GIRONA  
plaça de Sant Domènec, 3

Girona

Accedeix a les xerrades dels dos fòrums 
en directe o diferit a través del nostre 

canal de Youtube. El programa del 
fòrum a Girona inclou algunes xerrades 
en català que no estaran subtitulades 

en castellà.

ONLINE


