
V JORNADES DE LABORATORIS DE LECTURA
29 i 30 de juny de 2018          Biblioteca roca umbert           granollers

#brulab18

        

V JLL Habitar
la imatge

El relat
fotogràfic

EN la
literatura

per a infants
    

.

    ORGANITZA COL·LABORA

helenapielias.cat



  PROGRAMA | 
_DISSABTE 30 DE JUNY  |  9.00 a 14 h _DIVENDRES 29 DE JUNY  |  9.15 a 18.30 h 

9.15 h
9.30 - 9.45 h

9.45 - 10.00 h

10.00 - 10.45 h

10.45 - 11.45 h

11.45 - 12.15 h

12.15 - 14.00 h

14.00 - 15.30 h

15.30 - 18.30 h

9.00 h

9.15 - 10.00 h

10.00 - 13.30 h

13.30 - 14.00 h

Segueix-nos a: 
Biblioteca Roca Umbert
Prat de la Riba, 77, 08401 

Granollers
Tel. 93 860 44 50

bru@ajuntament.granollers.cat

Malgrat el fort impacte que la fotografia té en el nostre entorn actual, 
continua sent poc habitual la seva presència dins la literatura per a infants i joves. 
D’on neix aquesta resistència vers el llenguatge fotogràfic? 

Volem donar veu als professionals que millor coneixen les seves capacitats 
expressives, narratives i artístiques per a imaginar quin paper pot jugar la 
fotografia dins els laboratoris de lectura.

Jornades adreçades a bibliotecaris, educadors i dinamitzadors culturals 
especialistes en literatura infantil i juvenil.

15.30 - 17.00 h

17.00 - 18.30 h

10.00 - 11.30 h

_Benvinguda
_Els llibres del meu germà Pere. Xerrada amb Santiago Formiguera Sala, metge

EXPERIÈNCIES FOTOGRÀFIQUES ALS LABORATORIS
3 tallers a escollir-ne 2

_Creació de FOTOLLIBRES. Taller amb CliCme·Petites Experiències 
Fotogràfiques, docents

_La fotografia és fàcil. La fotografia és difícil. Taller amb Tanit Plana 
Pessarrodona, fotògrafa i docent

_La fotografia com a recurs per a il·lustrar. Taller amb Ramón París, 
il·lustrador i animador
_Primera sessió d’Experiències fotogràfiques als laboratoris

_Pausa i cafè

_Segona sessió d’Experiències fotogràfiques als laboratoris

_Conclusions amb Nati Calvo, bibliotecària especialista en literatura infantil
 

_Acreditacions

_Inauguració de les Jornades

_Presentació a càrrec de Glòria Gorchs, Biblioteca Roca Umbert de Granollers

_Hola, fotografia! Conferència amb Tanit Plana Pessarrodona, fotògrafa i docent

_Fotografia en el llibre infantil il·lustrat. Va de debò o no? Conferència amb 
Teresa Duran Armengol, especialista en literatura infantil

_Pausa i cafè

FOTOGRAFIA I PARAULA
Recorregut per la Fàbrica de les Arts amb tres microtrobades:

FOTOGRAFIA I TEATRE
_Al voltant de “La maleta de l’Agustí” Xerrada sobre la creació de 
l’espectacle de la companyia Farrés Brothers, homenatge al fotògraf 
Agustí Centelles, amb Jordi Palet, autor i director de teatre

FOTOGRAFIA I NARRACIÓ AUTOBIOGRÀFICA
_Els encantats. Acció amb Marta Roig i Anna Juan, especialistes en 
literatura infantil

FOTOGRAFIA I POESIA
_Escriure és fer una fotografia o era al revés? Acció amb Núria Pujolàs 
(@miramelsmots), reanimadora de paraules

_Dinar 
Amb el cafè, Servei de futurologia amb el FotoTaroc de Jill Hartley, amb les 
pitonisses Al·lota i @la_libritos

FOTOGRAFIA I IL·LUSTRACIÓ
3 tallers a escollir-ne 2

_Tisores, màgia i miniatura. Taller amb Pere Ginard, il·lustrador

_Un tomb pels llibres amb fotografies per a la infància. Taller amb Stel·la 
Camacho, mestra d’educació infantil i coordinadora de la llibreria El Petit Tresor

_FOTOLIJ. Taller amb Piu Martínez, editora i responsable de l’Àrea de 
Comunicació i Premsa de Libros del Zorro Rojo

_Primera sessió de Fotografia i il·lustració

_Segona sessió de Fotografia i il·lustració

11.30 - 12.00 h

12.00 - 13.30 h


